
 

 

 

 

ULTRA DECKING OIL 
ochranný náter na drevené terasy  

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre 

dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST. 

 
 
 

Typ výrobku ULTRA DECKING OIL je špeciálny olej vyrobený na báze prírodných voskov 
a olejov. Používa sa na ochranu a dekoráciu vonkajších drevených podláh. Je 
vhodný pre všetky druhy exotických drevín (teak, smrekovec, bankirai, meranti...). 
ULTRA DECKING OIL spomaľuje rast plesní a rias. Ochraňuje povrch pred 
poveternostnými vplyvmi. Je odolný voči praskaniu a nevytvára bubliny.   

Popis Vyrába sa v 4 odtieňoch: 02 bezfarebný, 05 dub, 09 teak, 13 palisander 

Riedenie Riedenie nie je potrebné 

Vzhľad Matný  

Viskozita 15-22 ´´ HRN EN ISO 2431:2012, 4mm pri 20oC 

Výdatnosť 10-12 m2 / L pri jednom nátere, v závislosti od drsnosti a nasiakavosti podkladu 

Hustota 0,8 – 0,9 kg/L (HRN EN ISO 2811-1:2016) 

Obsah sušiny 94-95%, v závislosti od odtieňa (HRN EN ISO 2351:2008) 

Obsah VOC VOC kategória a limitné hodnoty:  

A(i), 500g/L (2010); produkt obsahuje: max. 499g / L (HRN EN ISO 11890-1:2008) 

Použitie PRÍPRAVA: povrch je potrebné pred aplikáciou očistiť čističom Ultra decking 
cleaner a opláchnuť vodou. 

PRÍPRAVA PODKLADU: podklad musí byť suchý (max. 12%i), čistý a zbavený 
prachu. Staré povrchy prebrúste a opravte poškodenia. Optimálne podmienky pri 
aplikácii sú 20-25oC a vlhkosť 40-60% rel.vlhkosti. Minimálna teplota pri aplikácií je 
13oC. Neaplikujte, ak v najbližších 24 hod. hrozia zrážky. Neaplikujte na priamom 
slnku. 

NANÁŠANIE: nanáša sa neriedený štetcom do úplného nasiaknutia povrchu (keď 
sa na povrchu začnú vytvárať mokré miesta). Nechajte nasiaknuť 15min. Zvyšky 
nevsiaknutého oleja zotrite suchou handričkou. Znečistené handry ihneď po 
použití ponorte do vody, hrozí SAMOVZNIETENIE. Terasy je možné používať po 2 
dňoch od aplikácie. 

ÚDRŽBA: po 6 mesiacoch od prvej aplikácie je potrebné naniesť 1 udržovaciu 
vrstvu a následne postup opakovať každých 12 mesiacov. 

Schnutie - na prach: 5 hod. 

- na manipuláciu: 16 hod. 

- úplne suchý: niekoľko dní / 20oC a rel.vlhkosti do 65% 
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Skladovanie Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného 
žiarenia, pri teplote 5 – 25oC 

Doba použitia Min. 3 roky od dátumu výroby 

 


