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• Splošno
Za  ohranitev  naravne  lastnosti  lesenih 
tal,  je  pomembna  difuzijsko  odprta 
obdelava.  K  naravnim  lastnostim  lesa 
spada tudi vpijanje in oddajanje vlage, s 
čimer  se  izboljša  naravna  klima 
prostora, kot tudi  kontaktna toplota.  Pri 
lakiranih tleh se te lastnosti izgubijo. Za 
lak je tudi značilno, da poka. V razpoke 
prodira  vlaga,  zaradi  česar  les  posivi 
oziroma  celo  trohni.  V  tem  primeru  je 
potrebno  tla  nežno  zbrusiti  in  na  novo 
obdelati.  Tla  obdelana  z  oljno 
impregnacijo so zelo difuzivna, nanos ne 
poka in ga je možno naknadno dodelati 
samo na posameznih točkah. 

• Uporaba
Trdna  zaščita  površine  za  neobdelan 
les, neobdelano pluto in naravni kamen, 
za  talen  površine  in  na  podobnih 
obremenjenih  površinah  (delovne 
površine v kuhinji, pohištvo).

• Lastnosti
Kreidezeitova  oljna  impregnacija  za  tla 
prodre  v  podlago,  je  zelo  izdatna  in 
ustvari  trdno  zatesnitveno  impregnacijo 
površine.  Je  zelo  difuzivna,  ščiti  pred 
umazanijo in vodo. Izdelan je iz naravnih 
in obnovljivih virov. 

• Sestava
Laneno olje,  laneno olje-rastlinsko olje, 
tungovo  olje-rastlinsko  olje,  dvojno 
rektificirano  portugalsko  balzam 
terpentinovo  olje,  apnena  kolofonija, 
ostanki  kolofonije glicerina, neosvinčeni 
sikativi.

• Primerna orodja
Za  nanos  oljne  impregnacije  je  najbolj 
primeren širok čopič,  oziroma čopič za 
tla (izdelek št. P 3920, P 3930).

• Obdelava
Podlaga  mora  biti  neobdelana,  čista, 
suha,  vpojna  in  ne  sme  vsebovati  olj. 
Minimalna  temperatura  obdelave  10°C. 
Priporočljivo  je,  da  na  zaščiten  del 
površine  testni  premaz,  zato  da 
ocenimo, ali bo les spremenil barvo. 
Pred obdelavo je potrebno olje temeljito 
pretresti.
1. Predhodna dela
Neobdelan  les  očistimo,  zbrusimo, 
zaoblimo robove in odstranimo prah.  Z 
alkoholom odstranimo smolo (izdelek št. 
461).
2. Temeljni premaz 
Na  zelo  vpojne  podlage  (mehek  les, 
pluta, malo žgane ploščice iz gline idr.) 
enakomerno nanesemo izdatno količino 
olja. Pustimo, da deluje 30 - 45 minut in 
medtem  preverjamo,  ali  se  je  olje  na 
posameznih delih že popolnoma vpilo v 
les.  Te  površine  ponovno  obdelamo 
»mokro  na  mokro«.  Na  koncu  s  suho 
krpo,  brez  vlaken,  odstranimo  vse 
prekomerne  nanose  olja,  dokler  ne 
dobimo  enakomerne  svilnato-mat 
izgleda  površine.  Prekomerne  nanose 
olje  opazimo  na  mokrosijajnih  delih  in 
lužah. Prekomerni nanosi olja, ki  jih ne 
odstranimo,  se  ne  posušijo  oziroma 
vpijejo, površina je lepljiva in se po sijaju 
razlikuje od ostalih površin. Teh mest ne 
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premažemo  ponovno,  temveč 
prekomerni  nanos  odstranimo  s 
poteznim  rezilom,  vlažno  gobico  za 
pomivanje posode ali z 5 % lugom sode 
(glej info. o izdelku 992) in po potrebi na 
novo  obdelamo.  Na  manj  vpojne 
površine (trd les idr.) nanesemo olje, ki 
smo  ga  razredčili  s  približno  20  % 
balzamnega  terpentinovega  olja. 
(izdelek št. 447). Potem, ko se temeljni 
premaz  posuši,  zbrusimo  z  brusnim 
papirjem  120-180,  odstranimo  prah  in 
ponovno nanesemo oljno impregnacijo. 
3. Vmesni premaz/končni premaz 
Na  tanko  in  enakomerno  nanesemo 
nerazredčeno oljno impregnacijo. 
Pustimo, da deluje 30 - 45 minut, nato 
temeljito odstranimo prekomeren nanos. 
Pri  zelo  grčastem lesu  moramo biti  še 
posebej  pozorni  na preostanke,  ker  na 
teh  mestih  ostanejo  sijajne  površine, 
celotna  površina  pa  deluje  lisasto.  Pri 
površinah, ki jih naknadno ne obdelamo 
z  voskom,  predstavlja  drugi  premaz  z 
oljno  impregnacijo  hkrati  tudi  zaključni 
premaz.  Če  na  manj  vpojnih  podlagah 
sledi  še  voskanje,  priporočamo,  da  se 
oljna impregnacija nanese samo enkrat. 
Vosek (na primer vosek za tla,  izdelek 
št.501)  v  tem  primeru  nanesemo  na 
dobro  posušen  temeljni  premaz  oljne 
impregnacije. 
Za ponazoritev:
Oljna  impregnacija  ne  sme  ustvariti 
plasti na lesu, temveč se mora vpiti v 
les in zapolniti pore.
4. Končna obdelava

Za  povečanje  trdnosti  zaščite  tal, 
priporočamo  nanos  tenke  plasti  voska 
za tla (izdelek št.
501)  ali  emulzijo  karnavba  voska 
(izdelek št.420).

• Nega
Naoljene  in  povoskane  površine,  ki  so 
manj umazane, čistimo samo z mlačno 
vodo,  brez  dodatkov.  Ne  uporabljamo 
vroče vode ali  čistil,  ki razmaščujejo ali 
se  penijo.  Bolj  umazane  površine 
priporočamo Marsejsko milo (izdelek št. 
220), za splošno nego pa vodi dodamo 
emulzijo  karnavba  voska  (izdelek  št. 
420).
Če  tla  na  najbolj  obremenjenih  delih 
izgubijo svilnato-mat sijaj, jih očistimo s 
krpo  brez  uporabe  mila.  Za  čiščenje 
večjih površin priporočamo nežen 2,5 % 
lug iz sode (glej info. o izdelku 992). V 
primeru zadnjih dveh omenjenih načinov 
čiščenja  je  priporočljivo,  da  ponovno 
nanesemo  oljno  impregnacijo.  Če  s 
površine  ne  odstranimo  vseh  železnih 
delcev,  lahko  pri  ponovnem  nanosu 
oljne impregnacije pride do spremembo 
barve. 

• Čas sušenja
Pri  temperaturi  20  °C  traja  sušenje 
približno  24  ur.  Po  tem  lahko 
nadaljujemo z  delom –  nanesemo nov 
nanos. 
Visoka  vlažnost,  mraz,  les,  ki  vsebuje 
čreslovino  (hrast  itd.)  ter  prevelika 
količina  nanosa,  lahko  bistveno 
podaljšajo čas sušenja. Zato je potrebno 
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upoštevati  predpisano količino, oziroma 
med obdelavo preveriti porabo.
Končna trdnost je dosežena po približno 
4  tednih.  V  tem  času  s  površino 
ravnamo pazljivo. 

• Poraba
Glede na vpojnost tal se za posamezen 
premaz  porabi  približno  0,065  –  0,100 
litra / m².

• Pakiranje

Izdelek št. 310 0,75 l
Izdelek št. 311 2,5 l
Izdelek št. 312 5 l
Izdelek št. 313 10 l
Izdelek št. 314 20 l
Cene najdete v veljavnem ceniku. 

• Shranjevanje
Oljna impregnacija, ki jo shranjujemo na 
mestu,  varnem  pred  zmrzaljo,  v  tesno 
zaprti  posodi,  ima  rok  trajanja  najmanj 
dve leti.

• Čiščenje orodja
Takoj po uporabi očistimo z balzamnim 
terpentinovim oljem (izdelek št. 447) ali 
toplim  lugom  iz  mila  (Marsejsko  milo, 
izdelek št. 220).

• Odstranjevanje ostankov
Ne  odstranjujemo  v  odpadne  vode, 
temveč  posodo  tesno  zapremo  in 
shranimo  za  kasnejšo  uporabo. 
Posušene  ostanke  lahko  vržemo  v 
smeti.  Prazno  embalažo  odvržemo  v 

zato  predvidene  zabojnike  za  odpadni 
material.  Upoštevati  je  potrebno 
aktualna  določila  o  odstranjevanju 
ostankov lakov in barv.

• Označevanje
Xn – škoduje zdravju
N – nevarno za okolje

• Označevanje  v  skladu  s 
CHEMVOCFARBV

Največja vsebnost VOC: (Kat.  1.f):  700 
g/l (2007)
Izdelek vsebuje največ 490 g/l VOC.

• Opozorila / varnostni napotki:
Vnetljivo.  Škodljivo  za  zdravje  če  ga 
vdihujemo, zaužijemo ali če pride v stik s 
kožo. Draži kožo in oči. Pri stiku s kožo 
lahko pride do preobčutljivosti.  Strupen 
za  vodne  organizme.  V  vodah  lahko 
povzroči dolgotrajni škodljiv učinek. 
Škodljivo  za  zdravje:  Pri  zaužitju  lahko 
povzroči poškodbe pljuč. 
Pri  delu  je  potrebno  nositi  zaščitne 
rokavice in zaščitna oblačila. 
Preprečiti  je  treba,  da  pride  do 
sproščanja v okolje. 
Pri  zaužitju lahko pride do bruhanja. V 
tem primeru takoj  poiščemo zdravniško 
pomoč. S seboj vzamemo embalažo ali 
etiketo. 
Med  delom  dobro  zračimo  in  se 
izogibamo stiku z odprtim ognjem. 
Shranjujemo  na  mestu,  ki  ni 
dosegljivo otrokom. 
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Zaradi  vsebnosti  suhih  olj  obstaja 
nevarnost samovžiga, če uporabljamo 
krpe za čiščenje in krpe za nanašanje! 
Prepojene  krpe  razprostremo  na 
prostem in jih posušimo ali jih shranimo 
v  ognjevarni  posodi  (pločevinki),  ki  jo 
tesno  zapremo.  Pri  nanašanju  oljne 
impregnacije pazimo, da ne pride v stik s 
poroznim izolativnim materialom. Tudi tu 
obstaja nevarnost samovžiga! 
Potrebna  je  pozornost  na  možnost 
alergije na naravne snovi. 
Zaradi vsebnosti naravnih olj lahko manj 
osvetljene  površine  potemnijo.  Pri 
sušenju  naravnih  olj  lahko  nastane 
tipičen vonj, ki po nekaj dneh izgine. 

Opisani  podatki  so  bili  pripravljeni  v  skladu  z  
najnovejšimi izkušnjami, ki so nam na voljo.

Zaradi metod obdelave in vplivov okolja,  kakor  
tudi  različnih  kakovosti  podlag,  je  potrebno  
izključiti  odgovornosti  za  splošno  pravno  
veljavnost posameznih priporočil.

Pred  uporabo  mora  uporabnik  preveriti  
primernost  izdelka  za  namen  uporabe  (testni  
premaz). 

Pri  ponatisih  ali  spremembah  proizvoda  teksti  
prenehajo veljati.  

Aktualne  informacije  o  proizvodu  dobite  
neposredno  pri  Kreidezeitu  ali  na  internetu  
www.kreidezeit.de

 
(25/01/2008)
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