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Olej na modřín HeneVital  

 
POPIS PRODUKTU 

 
Jakostní rostlinné oleje s přísadou bezolovnatých sušin. 
Je určen speciálně pro modřínové dřevo, dřevěné povrchy a části staveb ve chráněné venkovní oblasti. 
Olej na modřín HeneVital vytváří ochranný film a proniká hluboko do dřeva, je připraven k použití a 
snadno se zpracovává, je vodoodpudivý, paropropustný, prodyšný. 
 

Dle posudku č.404.415 Rakouského institutu pro laky produkt odpovídá normě ÖNORM EN 71-3 
„Bezpečnost hraček (migrace těžkých kovů)“. 
 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE  

Dodávaná viskozita: 15 s v pohárku DIN 4 mm při 20° C 

Hustota: 0,89 g/ml 

 
POUŽITÍ 

- Části staveb ve chráněné venkovní oblasti, jako jsou fasádní obklady, střešní podhledy atd. 
- Nové a renovační nátěry 
- Části staveb ze dřeva bohatého na pryskyřici, jako je modřínové dřevo nebo teak 
- Vhodný pro povrchovou úpravu teaku 
- Použitelný také na bělené podklady 

 

 
POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ 

 
Příprava podkladu:  
U hoblovaného nebo broušeného dřeva se příprava podkladu neprovádí. U zvětralého dřeva se 
volné části odstraní kartáčem (pouze kartáče z tvrdého plastu nebo mosazi) nebo lehce obrousí 
brusným papírem zrnitosti 120. 

 
Zpracování: 

Způsob aplikace 

 Natírání, ponořování, nanášení válečkem, stírání: 
 Rozměrově nestálé části ve venkovní oblasti, jako fasádní obklady,   
   
 střešní podhledy atd.: 

 

V závislosti na savosti dřeva 1x vydatně nanést, přebytek setřít 

bavlněným hadrem.  

  

 

Rozměrově stálé části, jako jsou dřevěné dveře a dřevěná okna 
z modřínového dřeva: V závislosti na nasákavosti dřeva 2x vydatně 
nanést s dílčím zaschnutím. Přebytek vždy setřít bavlněným hadrem. 
U staticky namáhaného dřeva ve venkovním prostoru, jako jsou 
krovy, lepené vazníky atd. doporučujeme předem impregnaci 
přípravkem Mipaxyl Special.  
1x vydatně naolejujte, přebytek setřete bavlněným hadrem. Aplikace 
„mokré na mokré“ je možná a provádí se cca po 60 minutách. 
Výhodou tohoto způsobu aplikace je, že se ochranný film vytvoří 
rovnoměrněji. 
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 Schnutí 

Oxidativní schnutí trvá cca 12-16 hod. (vztaženo na normalizované klima 

23° C, 50% relativní vlhkosti vzduchu); prachosuchý cca po 6-8 hod., 

v závislosti na druhu dřeva a aplikovaném množství. 
 

 Čisticí prostředek: malířský terpentýn HENEVISK  

 Ošetření: 

Díky oleji na modřínové dřevo HeneVital se zabrání šednutí a zvětrávání 
dřeva, ale pouze po omezenou dobu. Doporučujeme nátěr jednou ročně 
zkontrolovat z hlediska možného zešednutí. V případě právě začínajícího 
šednutí je třeba dotčené oblasti lehce zabrousit nebo okartáčovat mosazným 
kartáčem a naolejovat.  

 

 Korekce viskozity: malířský terpentýn HENEVISK 

 Teoretická spotřeba 

20-50 g/m² aplikovaného množství při nanášení stíráním po odstranění 
přebytku.  
Množství pro nasycení závisí na druhu dřeva a jeho přípravě. 
 

 Praktická spotřeba, resp. 60-80 g/m² při nanášení stíráním včetně přebytku 

 vydatnost 1 l vystačí pro 1 nátěr 12 až 15 m² 

 Legislativa VOC 
mezní hodnota EU pro produkt (kat. A/f): 700 g/l (2010) 

Tento produkt obsahuje max. 428 g/l VOC. 

 

 Velikost nádob: 1 l a 5 l 

 Skladovatelnost: 12 měsíců v uzavřené originální nádobě 

 Skladovací teplota: nemá přesáhnout 30 °C 

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 
 

❖ Před zpracováním dobře promíchejte. 

❖ Případný vytvořený film před mícháním opatrně odstraňte. 

❖ Nádobu vždy dobře uzavřete a chraňte před vniknutím vzduchu. 

❖ Doporučuje se kontrola povrchu (především u pórovitého dřeva) a případné dodatečné ošetření 
suchým bavlněným hadrem. 

❖ Nevhodný pro dřevo v trvalém kontaktu se zemí a vodou. 

❖ Bezpečnostní upozornění týkající se samovznícení 

Nezpracovávat na stanovištích určených ke stříkání, na nichž se zpracovávají nitrocelulózové 
laky a mořidla (dle VBG 23 § 18 Oborového svazu). Olejem nasáklé hadry nechejte volně 
rozložené uschnout na vzduchu a zlikvidujte.  Jinak může v důsledku akumulace tepla dojít 
k samovznícení 

❖ Při práci, resp. čištění zamezte kontaktu s rychle vznětlivými materiály, jako je čisticí papír nebo 
dřevěný brusný prach atd. 
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