
 

Technický list 
Flügger Impredur Nano Olej 

 

Popis produktu 
Speciální olej na dřevo na vodní bázi s extrémně vodoodpudivým efektem. 
Obsahuje velké množství UV-filtru, který účinně chrání před agresivními slunečními paprsky, což způsobuje, že lesk a barva dřeva 
jsou zachovány po velmi dlouhou dobu. Má výjimečně dobrou penetrační schopnost a chrání před vysycháním, stejně jako před 
vznikem prasklin, plísní a řas. 

- optimální konzervace lesku, barvy a životnosti dřeva 
- brání vysychání a praskání dřeva 
- nejlepší UV ochrana proti slunci 

 
Aplikace 
Používá se k olejování dřevěných fasád a zahradního nábytku z týku, cedru a dalších tmavých druhů dřev. Také vhodný na tlakově 
impregnované dřevo v exteriéru. Podklad musí být čistý, suchý, pevný, savý a nesmí být již ošetřen lakem nebo barvou. 
Prostředek Wood Tex Oil Primer (základní olej na vodní bázi) použijte buď na ošetření dřeva před aplikací nebo na čištění dřeva. 
Ošetření před aplikací nemusíte provádět u zahradního nábytku, kde je minimální risk vzniku plísní a řas. Dřevo zasažené plísní 
nebo řasami omyjte přípravkem Facade Anti-green. Čištění jehličnatého dřeva se provádí přípravkem Flügger čistič dřeva A. 
Čištění exotického dřeva přípravkem Flügger čistič dřeva B. 
Před použitím promíchejte. Nanáší se štětcem. Dbejte, aby olej důkladně pronikl do dřeva. Opakujte aplikaci, dokud není dřevo 
plně nasycené olejem, aniž by se vytvořil na povrchu olejový film. 
Upozornění: Vlhkost dřeva před nátěrem olejem musí být max.: okna a dveře 12 % ± 3,, ploty a obložení 18 %. Hadr nasáklý 
olejem může vzplát, proto jej namočte do vody nebo spalte. 
Než produkt plně zaschne, pigment se může trochu lišit. 
Povrchy ošetřené olejem vyžadují častější údržbu než povrchy ošetřené mořidlem nebo barvou. Opakujte aplikaci dříve než dřevo 
zešedne a opotřebuje se. Na sruby konstruované z kulatých kmenů nebo prken se zbytky kůry nebo letokruhy použijte Flügger olej 
Classic. Při použití jiných přípravků hrozí odlupování nátěru. V případě aplikace Flügger Impredur oleje na dřevo na dřevěné terasy 
hrozí, že povrch bude za mokra kluzký. Proto na dřevěné terasy použijte Flügger olej Aqua nebo Flügger olej Classic. 

 

Technické údaje 
Typ: speciální olej na vodní bázi 
Hustota: 0,98 kg/l 
Obsah sušiny: 24 % váhy, 23 % objemu 
Vydatnost: hrubé dřevo: 10-20 m²/l 

hoblované dřevo: 15-25 m²/l 
Teplota při nanášení: min. +10 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání 
Doba schnutí při 20 °C, 60 % vlh.: na dotek 1 hod. 

další nátěr ihned po penetraci oleje do dřeva, nejpozději do 8 hod. po 1. nátěru 
plně vyzrálý po několika dnech 

Ředění: neředí se 
Čištění nářadí: voda a mýdlo 

Skladování: v uzavřených nádobách, v chladu, chraňte před mrazem 
 
 

Klíč: IMPTR Září 2011, nahrazuje prosinec 2010 
 

 


