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Týkový olej HeneVital Teaköl 

 
 

POPIS PRODUKTU 

 
Týkový olej HeneVital Teaköl je biologický olej s jemnou vůní pro tvrdé dřeviny jako týk, dub, 
bangkirai, je připraven k použití.  

 
Použití pro první nátěr nebo ošetřování zahradního nábytku, zahradních parket, paravánů a vnitřního 
vybavení. 

 
Týkový olej HeneVital Teaköl je snadno zpracovatelný, rovnoměrně proniká do dřeva, po oxidativním 
schnutí vytváří ochranný film a nezdrsňuje podklad.  
Ponechává otevřené póry, je vodoodpudivý, paropropustný a zpomaluje zešednutí dřeva. Zvýrazňuje 
přirozenou barvu dřeva. 

 
Bezbarvý biologický tvrdý olej na bázi přírodních olejů s přísadou bezolovnaté sušiny, s jemnou vůní. 
Neobsahuje biocidy.   

 
 

Renovace a oživení olejem ošetřených povrchů je spojeno s velmi nízkými náklady.  
 

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

 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE  

Barva: bezbarvý 

Dodávaná viskozita: 11-13 s v pohárku DIN 4mm při 20°C 

Hustota: 0,8 g/ml 

Stupeň lesku: nepoužívá se 

 
 
 

POUŽITÍ 

- Pro první aplikaci a ošetřování  
- Pro zahradní nábytek a dřevěné vnitřní vybavení  

 
 

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ 

 

Příprava podkladu: 

Zábrus dřeva 180-320, dle druhu dřeva, způsobu aplikace a požadovaného efektu. Podklad musí být suchý, 
čistý, prostý mastnoty a prachu. 
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Zpracování: 

 Způsob aplikace: ruční 
nanášení 

Stírání, natírání, nanášení válečkem 

Štětcem nebo měkkým scotch brite s přebytkem nanést, vetřít (gumové 
rukavice) a přebytek pečlivě utřít bavlněným hadříkem. Pro docílení vysoce 
jakostního povrchu příjemného na omak se po zaschnutí přes noc a dílčím 
vyhlazení provádí 2. vrstva. 

 Způsob aplikace: stříkání 
Produkt je připraven k použití. 

 stříkat 10-20 g/m², přebytek pečlivě setřít, stohovací sušička  

 Způsob aplikace: ponor 

Zřeďte olejovým ředidlem HeneVital, cca 5 % v závislosti na druhu dřeva a 
předúpravě.  

Přebytek pečlivě setřete bavlněnými hadříky. 

 Korekce viskozity: Produkt připraven k použití.  

Schnutí: 
Oxidativní schnutí probíhá při pokojové teplotě cca 12-16 hodin v závislosti na 
aplikovaném množství. Zajistěte dobré větrání! 
 

Dokončení: 
Při dobrém zábrusu dřeva již může postačit jedna vrstva a zaschnutí přes noc. 
Jakostnějších ploch se docílí další vrstvou týkového oleje HeneVital Teaköl. 

 Čisticí prostředek:  olejové ředidlo HeneVital  

 Ošetřování: 

čisticí balzám HeneVital  

týkový olej HeneVital  

Při působení vody a UV záření nelze trvale zamezit zešednutí dřeva. Proto je 

nutné čištění a nejméně jednou ročně provést ošetření olejem.  

 

Oprava poškozených míst: Viz pokyny pro ošetřování oleji a olejovými vosky HeneVital.  

 Teoretická spotřeba: 
20-50 g/m² naneseného množství při nanášení stíráním po odstranění přebytku. 
Množství závisí na druhu dřeva a jeho přípravě.   

 Praktická spotřeba, resp. 
vydatnost: Množství závisí na druhu dřeva a jeho přípravě. 

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

Tento produkt obsahuje max.582 g/l VOC. 

 Velikosti nádob: 1l a 5l 

 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. 

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

❖ 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. 

❖ Nádobu vždy dobře uzavřete a chraňte před vniknutím vzduchu. 
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