
VLNA NA VENKOVNÍ ÚDRŽBU
Charakteristika a návod k použití: 

Výrobek je vhodnou pomůckou při provádění údržbových a oživovacích nátěrů venkovního dřeva, které bylo předtím 
ošetřeno venkovními napouštěcími oleji, fermeží, případně jinými podobnými hluboce zapouštějícími látkami. Typickou 
aplikací je údržba teakového zahradního nábytku, zahradních treláží a žaluzií z trvanlivých dřevin, palub lodí, dřevěných 
fasád z trvanlivých dřevin, atp.
Z povrchu nejprve odstraňte veškeré hrubší nečistoty a pokud je to nutné omyjte jej vlažnou vodou s přídavkem běžného 
saponátu.
Olej nanášíme na suchý povrch tak, že vlnu namáčíme v jeho lázni a kombinací krouživých i táhlých pohybů přípravek 
roztíráme do všech stran. Na plochu vyvíjíme rovnoměrný tlak. Vhodné je vracet se na místa, která jsme již upravili a 
vystavit je vícenásobnému působení abrazivního účinku vlny. Při práci je nutné použít ochranné gumové rukavice, vhodný 
pracovní oděv a ochranné brýle.
Správně dokončený povrch je matný; přípravek je rovnoměrně rozetřen po povrchu. Po skončení práce odstraníme 
odmetením všechna uvolněná vlákna. Případné zbytky vlny jsou 100%-ně biologicky odbouratelné a nepředstavují tak 
žádnou zátěž pro životní prostředí. 

Vlnu lze použít i k vyhlazování nového dřeva po opracování brusným papírem. Vlna uhladí povrch a odstraní stopy po 
brusném papíru. Dřevo je pak rovnoměrně matně  a můžeme ho napustit olejem či navoskovat.

Důležité upozornění:

Vlnu je nutno po použití nechat v rozprostřeném stavu nejlépe dva dny vysychat, nežli je možná její likvidace, jinak hrozí 
nebezpečí samovznícení !

Tento dokument není právním dokumentem, na základě kterého jsou poskytovány záruky nebo je přebírána odpovědnost 
za výsledek povrchové úpravy. Výrobní postupy vyplývající ze znění tohoto Technického listu musí vždy počítat 
s nanášením nátěrové hmoty na takovou dřevinu, která byla před zahájením aplikace zpracována za optimálních 
podmínek (teplota, vlhkost, atd.). S podrobnostmi týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se seznamte v 
Bezpečnostních listech produktu.
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