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Technický list 
Číslo výrobku 2087  

WPC-Imprägnier-Öl 

 
Olej na bázi rozpouštědel na terasy a ploty a jiné díly z WPC, 
resety a bambusu 
 
 

 

 
Oblasti použití: 

 Interiér i exteriér 
 Kombinované plastové a dřevěné 

materiály 
 WPC (Wood-Plastic-Composite), 

Resysta a bambus 

 Terasy, ploty, zahradní nábytek a 
jiné dílce 

 
Vlastnosti výrobku: 

 Odpuzuje vodu 
 Odpuzuje olej, mastnotu a 

nečistotu 

 Snadné zpracování 
 Bezbarvý: pro oživení barvy 
 Hnědá a šedá: pro trvalé 

zintenzivnění původního 
barevného odstínu 

 Následná péče bez broušení 

 
 
 
 

Podklad: 

Požadavky: 
Materiál pro ošetření ploch, které již 
byly vystaveny povětrnostním vlivům 
 
Příprava podkladu: 
Podklad musí být suchý, bez prachu, 

nečistot, mastnoty, vosku. 
WPC případně vyčistit přípravkem na 
odstranění šedi ze dřeva. 
Řasy odstraňte odstraňovačem 
zeleného povlaku. Bambus předem 
ošetřete odstraňovačem zeleného 

povlaku. 

Zpracování: 

Podmínky při zpracování: 
Teplota objektu, okolí a materiálu: 
+5°C až +30°C 
 
Natírání 
Materiál dobře protřepte. 

Materiál nanášejte štětcem na lazuru, 
plochým štětcem nebo hadrem 
(bavlna). 
Nevsáklý materiál odstraňte suchým 
štětcem nebo hadrem max. po 30 
minutách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na bázi 

rozpouštědel 
 Do interiéru  

i  exteriéru  
 Pro dílce 

s omezenou 
tvarovou 
stálosti 

 Pro rozměrově 
nestálé 

dřevěné dílce 

 Pro zahradní 
dřevěný 
nábytek 

 Nátěrem  
 

 Před použitím 
promíchat 

 Čekací doba 
před další 

vrstvou 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Teplota  
zpracování 

 Spotřeba na 
jeden nátěr 

 Doba 
skladování 

 Skladujte při 
teplotách nad 
bodem mrazu/ 
Chraňte před 

vlhkostí/ 
Obaly dobře 

uzavírejte 

        

Údaje o výrobku: 

Hustota:     cca 0,80 g/cm³ při 20°C 
Bod vzplanutí:     cca 63°C 

 
Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a nelze je chápat jako závaznou specifikaci 
produktu. 
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Po 4 - 6 hodinách zkontrolujte povrch 

a podle výsledku případně naneste 
druhý nátěr. Kompatibilitu, přilnavost 
a barvu podkladu vyzkoušejte na 
zkušebních plochách. 
 
Otevřené obaly dobře zavřete a 

spotřebujte co nejdříve. 
 
Upozornění pro zpracování: 

 
Během několika měsíců se WPC-
Imprägnier-Öl rovnoměrně odbourá 

působením povětrnostních vlivů. 
Následná péče tímto impregnačním 
olejem je možná bez broušení.  
V oblastech vystavených 
povětrnostním vlivům je nutný 
udržovací nátěr minimálně jednou 

ročně. 
 
Systémové produkty: 

 Holz-Entgrauer - odstraňovač šedi 
ze dřeva (2641) 

 Holz-Tiefenreiniger - odstraňovač 

zeleného povlaku (0676) 
 
Upozornění: 

Schnutí 
Přetírat lze cca po 4 - 6 hodinách  
 

Ředění 
Připravený k použití 
 
Hodnoty z praxe při 20°C a 65 % 
vlhkosti vzduchu. 
Nižší teploty a vysoká vlhkost 

vzduchu prodlužují dobu schnutí. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Spotřeba 

Podle nasákavosti podkladu cca 50 
ml/m2 na jeden nátěr. 
 
Pracovní nářadí, čištění: 

Štětec na lazuru, plochý štětec, hadr 
(bavlna). 

 
Pracovní přístroje čistěte hned po 
použití ředidlem Verdünnung & 
Pinselreiniger (V 101). 
Zbytky po čištění řádně zlikvidujte. 
 

Znečištěné textilie mohou mít sklon k 
samovznícení, proto je namočte do 
vody a shromažďujte a likvidujte je v 
nehořlavých odpadních nádobách 
pod vodou. 
 

Pracovní přístroje čistěte vodou v 
čerstvém stavu. 
 
Balení, odstíny: 

Balení: 
Bílý plechový obal 0,75 l a 2,5 l 

 
Barevné odstíny: 
Farblos (výr. č. 2087) 
Braun (výr. č. 2088) 
Grau (výr. č. 2089) 
 

Skladování: 

V uzavřených originálních obalech, v 
suchu a chráněné před mrazem min. 
5 let. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bezpečnost: 

Bližší informace pro zajištění 
bezpečnosti při přepravě, skladování 
a manipulaci, jakož i k likvidaci a 
ekologii najdete v aktuálním 
bezpečnostním listu. 
 

Označení: 

Značení podle vyhlášky (ES) č. 
1272/2008 
Třída ohrožení vody: 1, 
ADR: -/- 
 

GiSCode: M-KH 02 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě 
podkladů našeho výrobního úseku  
podle nejnovějšího stavu vývoje a používané 
techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá 
výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný 
vliv. 
 
Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné 
údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového 
závodu. 
 
V každém případě platí naše všeobecné obchodní 
podmínky. Vydáním těchto technických listů 

pozbývají všechny předešlé svou platnost.02/16 


