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(Flügger Impredur Traeolie)  

Popis výrobku  

Typ: Speciální olej na d řevo na vodní bázi.  

Flügger Impredur olej na d řevo poskytuje podkladu extrémn ě 
vodoodpudivý efekt. Obsahuje velké množství UV-filt ru, který ú činn ě 
chrání p řed agresivními slune čními paprsky a zachovává barvu d řeva po 
velmi dlouhou dobu.  

Má výjime čně dobrou penetra ční schopnost, brání vzniku prasklin, 
plísní a řas.  

Aplikace výrobku  

Používá se k olejování d řevěných fasád a zahradního nábytku z týku, cedru a dal ších tmavých druh ů 
dřev. Také vhodný na jehli čnaté d řevo.  

Podklad musí být čistý, suchý, pevný, savý a nesmí být již ošet řen lakem nebo barvou.  

Dřevo zasažené plísní nebo řasami omyjte p řípravkem Facade Anti-green.  

Čišt ění jehli čnatého d řeva se provádí p řípravkem Flügger čisti č d řeva A.  

Čišt ění exotického d řeva p řípravkem Flügger čisti č d řeva B.  

Před použitím promíchejte.  

Nanáší se št ětcem. Dbejte, aby olej d ůkladn ě pronikl do d řeva. Opakujte aplikaci, dokud není 
dřevo pln ě nasycené olejem, aniž by se vytvo řil na povrchu olejový film. Po 20 minutách 
přebyte čný olej set řete suchým štetcem nebo hadrem.  

Upozorn ění: Vlhkost d řeva p řed nát ěrem olejem musí být max.: okna a dve ře 12 %, ploty a obložení 
18 %.  

Hadr nasáklý olejem m ůže vzplát, proto jej namo čte do vody nebo spalte.  

Povrchy ošet řené olejem vyžadují čast ější údržbu než povrchy ošet řené mo řidlem nebo barvou.  

Opakujte aplikaci d říve než d řevo zešedne a opot řebuje se.  

Na sruby konstruované z kulatých kmen ů nebo prken se zbytky k ůry nebo letokruhy použijte Flügger 
olej Classic. P ři použití jiných p řípravk ů hrozí odlupování nát ěru.  

V p řípad ě aplikace Flügger Impredur oleje na d řevo na d řevěné terasy hrozí, že povrch bude velmi 
kluzký. Proto na d řevěné terasy použijte Flügger olej Aqua nebo Flügger o lej Classic.  

Bezbarvá varianta není vhodná jako vrchní nát ěr.  

Pro více informací viz etiketa nebo Flügger pr ůvodce malí ře.  

Technická data  

 Husotota:                          0,98 kg/l 
 Obsah sušiny:                      24 % váhy, 23 %  objemu 
 Vydatnost:                         Hrubé d řevo: 10-20 m2/l 
                                    Hoblované d řevo: 15-25 m2/l 
 Teplota p ři nanášení:              Min. +10 °C, max. 80 % vlh . p ři nanášení a 
                                    schnutí/zrání 
 Doba schnutí p ři 20 °C, 60 % vlh.: na dotek       1 hod. 
                                    další nát ěr ihned po penetraci oleje do 
                                    d řeva, nejpozd ěji do 8 hod. po 1. nát ěru 
                                    pln ě vyzrálý   po n ěkolika dnech 
 Ředění:                            Ne ředí se 
 Čišt ění ná řadí:                    Voda a mýdlo 
 Skladování:                        V uzav řených nádobách, v chladu, chra ňte 
                                    p řed mrazem 

Key: IMPTR                          Červenec 2010 

Technický list  
Flügger Impredur Olej na Dřevo  

· Optimální konzervace vzhledu, barvy a životnosti d řeva 

· Brání vysychání a praskání d řeva 

· Nejlepší UV-ochrana proti slunci 

Page 1 of 1Flügger Product Sheets

28.3.2011http://gm.flugger.com/cz/PRODSIKK.DLL?PRODLIST=---IMPTR&SPROD=ON&GO...


