
 

 

OLI-NATURA HS Professional Oil 
 

Alaska grey (A03776), Glacier grey (A03775), Lime white (A01376), Polar white (A01401), Teak (A01380), 

Walnut (A01384), Wenge (A01388) 

ПРОФЕСИОНАЛНО МАСЛО БЕЗ СЪДЪРЖАНИЕ НА РАЗТВОРИТЕЛИ ЗА ОСНОВНА ОБРАБОТКА  НА ТЕЖКО 
ЕКСПЛОАТИРАНИ ДЪРВЕНИ И КОРКОВИ ПОДОВЕ, КАКТО И СТЪЛБИ И МЕБЕЛНИ ПОВЪРХНОСТИ. 

БЕЗЦВЕТНО И ОЦВЕТЕНО.  

Опаковка: HS-Professional oil: 2,5 литра, 1 литър // HS-Hardener: 250 мл, 100 мл 

Състав:  Модифицирани растителни масла като ленено масло; добавки за съхнене без съдържание на
                                олово и кобалт, минерални пигменти, устойчиви на светлина
Срок на годност:  24 месеца в неотваряни оригинални опаковки. Температура на съхранение и транспорт: под +30°C / над +5°C.
Класифициране: Безопасен товар. За подробности относно етикетирането и инструкции за безопасност, моля, вижте нашия 
лист с данни за безопасност на адрес www.oli-lacke.de. 
Разход: 1 слой I 20-40 гр./кв.м. на слой (25-50 кв.м./л.), в зависимост от абсорбцията на повърхността  

Инструменти:  Мохерен валяк (5 мм), апликатор или четка за нанасяне на масла, плоска четка, бежов тампон, бял 
тампон   

Инструкции за употреба:  

 Оптимални условия за нанасяне: +20°C и 50% относителна влажност. Да не се използва при темератури под +15°C. 

 Нанесете материала при стайна температура и разбъркайте добре преди употреба! 

 Винаги тествайте, преди да нанесете върху фурнири или екзотична дървесина, богата на активни вещества! 

 Смесете кутиите с различни партидни номера преди употреба, за да избегнете разлики в цвета. 

 Употреба на 2К материал: Смесете маслото с втвърдител OLI-NATURA hardener в съотношение 10:1 непосредствено
преди употреба. Разбъркайте добре.След смесване животът на сместа за безцветното масло е 2-3 часа, а на 

цветните масла е 1-2 часа.  Не връщайте обратно в опаковката излишната смес! 

през нощта, а за цветните масла - след два дни. Надраскайте леко повърхността с полираща машина и зелена 
подложка, преди нанасянето на силера.

 

Подготовка на повърхността / Препоръки:   

 Шлайфайте дървената повърхност старателно; започнете с едра шкурка, за финално шлайфане на подове P100-150, 

Нашите устни и писмени препоръки за употреба могат да предоставят само необвързващи съвети. Те се основават на нашия опит
и текущото състояние на знанията ни по отношение на практическата употреба. Тези препоръки обаче не освобождават
потребителя от задължението да тества пригодността на продукта по предназначение сам. Това изявление заменя всички предишни
 версии. Редакция: 09.02.2018 
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за мебели P180-240.  

 Повърхността трябва да е суха, добре почистена и обезмаслена и без остатъци от масла, вакса, грес, силикон          
и прах от шлайфане. 

 За паркет ви препоръчваме да запълните фугите с разтвор от филер OLI-Fugenkitt joint filler и стърготини от 
шлайфането, преди да шлайфате финално.

ПРОФЕСИОНАЛНА  ХАРАКТЕРИСТИКА:  Професионален  HS  продукт  на  основата  на  естествени  масла  със 
съдържание на почти 100% сухо вещество за насищане на дървесината само с едно нанасяне. Идеален за основна 
обработка  на  нетретирани,  нови  или  прясно  шлайфани  дървени  повърхности  в  интериора.  Особено  подходящ  за 
дървени подове като солидни дървени дъски, греди на селски къщи, корабни подове, OSB и твърди коркови подове, 
както  и  за  стълби  и  мебелни  повърхности.  Защитава  дървото  отвътре  и  създава  изключително  устойчива  на 
замърсявания и водоотблъскваща повърхност, която остава дишаща и запазва естествения си чар, впечатлявайки с 
благородния  си  матов  вид  и  кадифен  допир.  Повърхността  е  антистатична,  лесна  за  почистване  и  за  поправка  и 
здравословна за използване. За да се ускори втвърдяването и за да се увеличи химическата устойчивост, HS Profi Oil 
може да се обработи с втвърдител OLI-NATURA HS Hardener, така че повърхността да се втвърди в рамките на един 
ден. В същото време е възможно и запечатване със силер OLI-AQUA TOP 51.20 I 2K Parquet Sealer. 

Свойства и стандарти за изпитване:
 EU – Директива за декоративни бои 

 Z-157.10- 17 (ниски емисии; сертифициран строителен продукт в съответствие със стандарти DIBt) 

 DIN 71-3 (безопасност на играчките) 

 DIN 53160 (устойчив на слюнка и пот) 

 Без съдържание на формалдехид, ароматни съединения, биоцидни субстанции, консерванти, биоциди, кобалт и 
оксим.   

Код за поръчка: Натурален/ (A01375), Basalt (A03777), Tobacco (A03779), Barrique (A03778), Smoky (A03774), 

 Опасност от самозапалване! Почистете замърсените кърпи / тампони веднага след употреба или ги потопете във вода.
      Отстранете излишното масло от повърхността, за да избегнете образуването на локви.
 Съхнене: уверете се, че прозорците са отворени по време на нанасянето и след това, за да циркулира въздуха  

 Възможно е да се нанесе след това 2К силер за паркет OLI-AQUA TOP 51.20: за безцветното масло след като изсъхне

http://www.oli-lacke.de/
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OLI-NATURA HS-Profiöl



 

 

     Нанесете  маслото  с  плоска  четка  тънко  и  равномерно  по  посока  на  фладера.  След  30  минути  го 
полирайте  с  бял  или  бежов  тампон,  докато  е  още  влажно,  докато  повърхността  матира  равномерно. 
Отстранете излишното количество с памучна кърпа.  

  Като  алтернатива,  маслото  може  да  се  нанесе  върху  дървото  с  напоен  фин  вълнен  плат.  След  кратко
време излишното масло се отстранява с  памучна кърпа.  Повърхността трябва да изглежда равномерно
матова. 

За паркетния сектор:  

 Разклатете / разбъркайте кутията добре преди употреба.

За мебелната индустрия: 

Разход: 1 слой | в зависимост от типа дървесина приблизително 20-40 гр./м² на слой (25-50 м²/л.) 

Последваща обработка и поддръжка: Използвайте OLI-NATURA Wood Care Oil или OLI-NATURA Wood-Refresher 

за възстановяване и поддръжка. За редовно поддържащо почистване препоръчваме OLI-NATURA Wood Soap. 

Нашите устни и писмени препоръки за употреба могат да предоставят само необвързващи съвети. Те се основават на нашия опити 
текущото състояние на знанията ни по отношение на практическата употреба. Тези препоръки обаче не освобождаватпотребителя 
от задължението да тества пригодността на продукта по предназначение сам. Това изявление заменя всички предишни  версии. 
Редакция: 09.02.2018 
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  Нанесете тънко и  равномерно част от  маслото за  5-10 м²  с мохерен валяк,  апликатор,  четка за масло  
или  плоска  четка.  След  30-60  минути  полирайте  машинно  с  бежов  тампон  докато  дървото  попие  и 
повърхността  придобие  равномерен  матов  финиш.  За  окончателно  полиране  и  за  евентуално 
отстраняване на излишното масло, полирайте с полираща подложка / памучна кърпа.

натрупването на топлина, затова, моля, почистете веднага след употреба или съхранявайте потопени във вода. Самият 
продукт не се възпламенява спонтанно.

Съхнене: В зависимост от влажността на въздуха и температурата, намаслената повърхност ще е суха без прах след 

1-2 часа и напълно втвърдена след 2-3 дни (24 часа ако се добави втвърдител). През това време трябва да я пазите 
от вода.  

Забележка: Кърпи, подложки или прах от шлайфането, напоени с масло, могат да се възпламенят спонтанно поради
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