
OLJE ZA LES 

Zaščita notranjih površin 

1L / 2.5L / 5L / 10L 

 

Mešanica visoko kakovostnih olj za naravno notranjo zaščito lesa 

 

Ročno mešano in pakirano,brez skritih sestavin 

 

SESTAVA: tungovo olje, laneno olje, olje žafranike, eterično olje citrusov, destilat 

iz smolnatega balzama borovcev, neosvinčeno sušilo 

POREKLO SESTAVIN: Kreidezeit GmbH, Nemčija / www.kreidezeit.de 

PORABA: 1L za približno 15 m2 za en sloj - odvisno od vpojnosti in trdote lesa 

NAMEMBNOST: Zaščita notranjih površin kot so: lesene talne in stenske obloge, 

pohištvo, okenske police... Uporaben tudi za impregnacijo opečnih tlakovcev in 

naravnega kamna. 

NAVODILA ZA UPORABO: Olje lahko nanašamo na surov ali obdelan les. Lesene 

površine predhodno obrusimo s finim brusnim papirjem. Olje nanašamo s 

čopičem, gobico ali valjčkom. Premaz ponovimo 2-3 krat - odvisno od vpojnosti 

lesa. Olje lahko obarvamo z suhimi zemeljskimi ali mineralnimi pigmenti do 

največ 15%. Naoljene površine lahko dodatno zaščitimo z voskom, ki na površini 

ustvari svilnati sijaj Prekomerne zasušene nanose olja lahko odstranite z 

eteričnim oljem citrusov. 

POMEMBNO! Po vsakem nanosu je potrebno v roku 30 minut s krpo 

odstraniti prekomerno količino olja, ki se ni vpilo v les. Z oljem prepojene 

krpe lahko povzročijo samovžig. Po končanem delu jih razprite, da se 

posušijo.  

Med oljenjem in v času sušenja zagotoviti zračenje prostora. 

ČAS SUŠENJA: Naslednji nanos je možen po 12 - 24 urah, končna trdoto 

naoljena površina doseže v roku 5 do 7 dni (pri 20oC in 60% zračne vlage). 

Minimalna temperatura za nanašanje je 10oC. 

ROK UPORABE: 12 mesecev v primeru originalno zaprte embalaže. Po odprtju 

porabiti v 3 mesecih. 

RAVNANJE Z ODPADKI IN ČIŠČENJE: Orodje s katerim smo nanašali olje po 

uporabi očistimo z eteričnim oljem citrusov ter z raztopino marsejskega mila in 

dobro speremo z vodo. Ostanke olja in embalažo moramo skrbno odložiti na 

centru za zbiranje odpadkov. Prazno embalažo nam lahko pri nakupu novega 

izdelka vrnete, ali pa vam v staro embalažo natočimo novo olje. 

 

 

Proizvaja in polni Gnezdo d.o.o. 

 

 


