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1. NÁZEV VÝROBKU  
 

XYLADECOR TEAK OIL SPRAY 
                                           
2. POPIS VÝROBKU 
Mírně  aromatický olej (sprej) k ochraně a konzervaci zahradního nábytku z neošetřeného 
tvrdého dřeva. Díky vynikajícímu hloubkovému účinku dochází k oživení, ošetření a regeneraci 
starého, zašedlého a matného povrchu dřeva. 
 
3. OBLAST POUŽITÍ 
Starý a nový zahradní nábytek, jako jsou stoly, židle, lavice atd., z tvrdého dřeva, např. afzelia, 
afrormosia, bangkirai, dub, frameri, ilomba, iroko, jatai, kaori, modřín, makoré, meranti, oregon 
pine, radiata pine, virginský cedr, red narra, vždyzelená sekvoja, trnovník, sapelli, sipo, týk, 
eukalyptus. 
 
4. ODSTÍNY 
Bezbarvý, týkové dřevo. Pro načervenalé druhy dřev, jako je týk, meranti, bankirai, 
doporučujeme barevný odstín týkové dřevo; u světlých druhů dřev, jako je dub, trnovník, iroko, 
pak bezbarvý.  
 
5. SLOŽENÍ 
Lněný olej, rozpouštědla, pomocné látky a zkapalněné plyny jako pohonná látka 
Hustota: přibl. 0,820 g/cm³. 
 
6. VLASTNOSTI 
Ideální prostředek pro ošetřování zahradního nábytku z tvrdého dřeva.  
Dobrá penetrační schopnost, s hloubkovým účinkem. 
Na povrchu zcela zasychá.  
Po vyschnutí bez zápachu, odpuzující vodu a nečistoty.  
Regeneruje staré, zašedlé, matné povrchy dřeva.           
Oživuje přírodní texturu dřeva.    
Vytváří rovnoměrný, hedvábný povrch.  
Snadno se zpracovává.   
Vhodný pro použití na dětských hračkách: zkoušeno podle normy DIN EN 71, díl 3. 
 
7. POUŽITÍ 
Starý a nový zahradní nábytek, jako jsou stoly, židle, lavičky atd. z tvrdého dřeva, např. afzelia, 
afrormosia, bangkirai, dub, frameri, ilomba, iroko 
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8. PŘÍPRAVA POVRCHU 
Nábytek očistit (např. mýdlovou vodou), nechat uschnout a eventuálně lehce přebrousit 
brusným papírem nebo brusným rounem. Nevdechujte brusný prach; používejte respirátor. 
  
9. ZPŮSOBY NANÁŠENÍ 
Plechovku před použitím dobře protřepat. Nejprve provést zkušební nástřik na nenápadném 
místě. Xyladecor Teak Oil Spray nastříkat ze vzdálenosti přibl. 25 cm. Přebytečný olej po cca 
15 min odstranit měkkým hadříkem. Pro dosažení zvláště sametového povrchu může být po 
schnutí v délce přibl. 24 hod, nanesena druhá vrstva. Během schnutí nesmí být nábytek 
vystaven dešti. Důležité: Použité hadříky nechte schnout v otevřeném prostoru, aby se předešlo 
samovznícení. 
Pro následné ošetření podle intenzity povětrnostních vlivů odstranit nečistoty na dřevěných 
plochách a poté – vždy podle stupně zvětrání – 1x až 2x ošetřit produktem Xyladecor Teak Oil 
Spray.  
 
10. VYDATNOST 
500 ml vystačí na přibl. 7 m²  
 
11. BALENÍ 
500 ml (sprej) 
 
12. DOBA SCHNUTÍ 
Schnutí při 20C/60% rel. vzdušné vlhkosti.  
Proschnutí po přibl. 24 hodinách.  
Další úprava po přibl. 5 hodinách.  
 
13. ČISTĚNÍ VYBAVENÍ 
Důležité: Použité hadříky nechte schnout v otevřeném prostoru, aby se předešlo samovznícení. 
 
14. SKLADOVATELNOST A SKLADOVACÍ PODMÍNKY 
Bezezbytku vyprázdněné (odkapané) obalové nádoby odevzdávejte do kontejnerů pro sběr 
recyklovatelných materiálů. 
Ne zcela vyprázdněné obalové nádoby likvidujte v souladu se zákonnými předpisy (sběrná 
místa pro staré nátěrové barvy). 
Klíčové číslo odpadu 14 06 03. 
Zabraňte vniknutí prostředku a zbytků produktu do kanalizace, spodních či povrchových vod 
nebo do půdy. 
Třída ohrožení vod: WGK 2 
 
15. OMEZENÍ POUŽITÍ 
Vysoce hořlavý. Škodlivý pro vodní organismy, může mít ve vodách dlouhodobě škodlivé 
účinky. Opakovaný kontakt může vést ke vzniku drsné nebo popraskané pokožky. Páry mohou 
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zapříčinit ospalost a malátnost. Nesmí se dostat do rukou dětem. Těsně uzavřenou obalovou 
nádobu skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. 
Nevdechujte páry/aerosoly. Zamezte styku s očima a pokožkou. Při zasažení očí okamžitě 
důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte 
velkým množstvím vody a mýdlem. Při práci používejte vhodný ochranný oděv, ochranné 
rukavic a ochranné brýle/obličejovou masku. K hašení používejte písek, CO2 nebo práškové 
hasící prostředky, nepoužívat vodu. Při požití si okamžitě vyžádejte lékařskou radu a předložte 
obal nebo etiketu. Používejte jen v dobře větraných prostorách. Obalové nádoby jsou pod 
tlakem Chraňte před slunečním zářením a nevystavuje teplotám nad 50°C. Ani po spotřebování 
neotvírejte násilím ani nespalujte. Nestříkejte do plamene nebo na žhavé předměty. 
Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. Nekuřte. Uchovávejte mimo dosah dětí. 

16. OSTATNÍ  
Výše uvedené údaje byly zjištěny v laboratorních podmínkách a v praxi jako směrné hodnoty a 
jsou obecně nezávazné. Představují pouze všeobecně poradní pokyny, popisují naše produkty 
a informují o jejich zpracování a aplikaci. Vzhledem k rozmanitosti a rozdílnosti konkrétních 
pracovních podmínek a použitých materiálů nemůžeme přirozeně postihnout každý jednotlivý 
případ. V případě pochybností doporučujeme provést předběžné zkoušky. 
 
 
17. DISTRIBUTOR: 
      ICI Paints CZ, s.r.o. 

Matěchova 3, 140 00 Praha 4 
Tel.: 241 440 385, 241 440 099, fax.: 241 441 098 

 
18. DATUM VYDÁNÍ: červenec 2007 
 
Údaje odpovídají našim současným vědomostem a  znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a 
řemeslná pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce. 
 
 


