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Ochranný olej HeneVital UV-Schutzöl 

 

POPIS PRODUKTU 

 
Ochranný olej HeneVital UV-Schutzöl je bezbarvý biologický olej na dřevo na bázi obnovitelných 

surovin pro interiér a exteriér. Obsahuje vybrané absorbéry UV záření a trvale zpomaluje šednutí 

dřeva.  

 
 

Díky vynikající hloubkové impregnaci vytváří povrchy odpuzující vodu a odolné vůči povětrnostním 

vlivům. Přitom zůstávají otevřené póry, je zachována prodyšnost a regulace vlhkosti přírodního dřeva. 

Je efektivně sníženo bobtnání a sesychání. 
 

Díky schopnosti vytěsňovat vlhkost předchází HeneVital UV-Schutzöl přirozeným způsobem vzniku 

plísní a modrání. Produkt neobsahuje olovo, kobalt, aromatické látky a biocidy.  
 

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

Produkt odpovídá normě ÖNORM EN 71-3 „Bezpečnost hraček - migrace určitých prvků“.  
 

TECHNICKÉ ÚDAJE  
Barva: bezbarvý 
Dodávaná viskozita: cca 15s v pohárku DIN4mm při 20°C 
Hustota: cca 0,85 g/ml (bezbarvý) 
Stupeň lesku: hedvábně matný, v závislosti na aplikovaném množství 

 
Použití 

 
- Na impregnaci, oživení a ošetřování venkovních dřevěných povrchů. 
- Zvláště vhodný pro terasy, zahradní nábytek, zahradní parkety, okenice, balkony, ploty nebo 

paravány. 
- Při náhodném styku s potravinami nelze očekávat žádné významné ohrožení. 
- Vhodný pro povrchovou úpravu výrobků z týku.  
- Lze jej použít i na bělené podklady. 

 
 

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ 

 
Příprava podkladu: 

 
Zábrus dřeva 240-320, dle druhu dřeva, metody aplikace a požadovaného efektu  
U (neznámých) starých pórovitých nátěrů je zásadně nutné provést zkušební nátěr. 

 

Verarbeitung:  

 Způsob aplikace: ruční 

nanášení 

Štětcem nebo měkkým scotch brite s přebytkem nanést, vetřít a přebytek 
pečlivě utřít bavlněným hadříkem. 
aplikované množství: 80 - 100g/m² 

Teplota při zpracování by neměla klesnout pod 5°C, zamezte přímému 

slunečnímu záření. 

 Způsob aplikace: ponor 
Zřeďte olejovým ředidlem HeneVital, v závislosti na druhu dřeva a předúpravě. 

Přebytek pečlivě utřít bavlněným hadříkem. 
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 Korekce viskozity: 

Produkt připraven k použití. 

V případě potřeby, např. u tvrdých druhů dřeva, lze zředit 10 % olejovým 

ředidlem HeneVital. 

 Schnutí: 
Po prvním nátěru nechejte 8 až 12 hodin schnout, poté proveďte druhý nátěr. 
Zaschlý povrch lze ošetřit vhodným lešticím nástrojem.  

 Dokončení: 

Při prvním použití a pro docílení vyššího ochranného účinku proti UV záření jsou 

nutné dva nátěry ochranným olejem HeneVital UV (v případě obzvlášť suchého 

a/nebo pórovitého dřeva 3 nátěry). Při renovaci zpravidla postačí jeden nátěr. 

Zaschlý povrch lze ošetřit vhodným lešticím nástrojem. 
 

Čisticí prostředek  Olejové ředidlo HeneVital  

 Renovace: 

Svislé plochy ošetřené ochranným olejem HeneVital UV v závislosti na 
povětrnostních vlivech po cca 2-3 letech znovu ošetřete. K tomu účelu plochy 
očistěte (napři pomocí odšeďovače dřeva HeneVital) a 1 x natřete ochranným 
olejem HeneVital UV.  
U ploch intenzivně vystaveným povětrnostním vlivům nebo vodorovných ploch, 
ze kterých nemůže odtékat voda, je nutno počítat s výrazně kratšími intervaly pro 
renovaci.  

 

 Legislativa VOC: 
mezní hodnota EU pro produkt (kat. A/f): 700 g/l          
Tento produkt obsahuje max.555 g/l VOC 

 Velikosti nádob:  1l, 5l a 25l 

Skladovatelnost 12 měsíců v uzavřené originální nádobě 

 Skladovací teplota:   nemá přesáhnout 30°C  
 
 

WICHTIGE HINWEISE 

 

❖ 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. 

❖  Při natírání strukturovaného dřeva (např. terasová prkna) není v závislosti na předúpravě a savosti 

podkladu za určitých okolností nutné stírat nanesený přebytek. V takových případech se doporučuje 

zředění ochranného oleje HeneVital UV 20 % olejového ředidla HeneVital.   

❖ 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. 

❖ I když jsou plochy ošetřené ochranným olejem HeneVital po krátké době již suché a stohovatelné, je 

požadovaná chemická a mechanická odolnost dosažena teprve po vytvrzení po několika dnech (20° 

C/ 65% RF). 
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