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____________________________________________________________________________________________________________ 
Naše technické poradenství slovem i písmen vychází z dlouholetých zkušeností, trvalých ověřovacích zkoušek a nejnovějšího stavu poznatků, přesto 
je lze považovat pouze za nezávazná doporučení. Veškeré přípravné práce a následné nátěrové vrstvy musí být upraveny a navrženy po důkladném 
posouzení objektu a musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Technologie úpravy a ošetření dřevěných povrchů 
vychází z obecně uznávaných zákonitostí funkce „dřevo + nátěrová hmota“. Vhodnost nátěrového systému, zpracování a nanášení námi dodávaných 
produktů leží mimo naše kontrolní možnosti a jsou tedy plně v kompetenci spotřebitele. Ručíme samozřejmě za neměnnou kvalitu našich produktů.  
Vystavením nového Technického listu se ruší platnost všech předchozích. Datum vydání: červenec 2016  
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PNZ – HOLZ-ÖL NATUR (Fussboden-öl) 
PNZ Přírodní olej na dřevěné podlahy 
 Bez obsahu rozpouštědel 

 
Charakteristika: PNZ Přírodní olej na dřevěné podlahy je produkt vyrobený z čistě přírodních olejů podle 

původní více jak sto let staré receptury. Velmi dobře proniká do povrchu, chrání a 
ošetřuje. Nátěr je prodyšný, reguluje vlhkost, je silně vodoodpudivý, zdůrazňuje kresbu 
dřeva a dodává povrchu brilantní ohnivý vzhled. Po zaschnutí je nátěr netečný k lidem, 
zvířatům a rostlinám podle DIN 53160 a EN 71/3 (O bezpečnosti pro dětské hračky).  
Klasifikace protiskluzné ochrany - R9 dle DIN 51130. 

Použití: Po všechny namáhané plochy – dřevěné podlahy, parkety, desky, schody, pracovní desky, 
police, parapety, překližku a ostatní dřevěné předměty. Je vhodný pro staré i nové, 
měkké i tvrdé dřevo. 

Zpracování:   Přípravek se nanáší na suchý, čistý a odmaštěný a prachu zbavený podklad  

 Teplota při práci i schnutí min. 8°C. Vlhkost dřeva nesmí být vyšší než 15%. Vzdušná 
vlhkost < 60%. 

 Na různých plochách přípravek účinkuje odlišně, proto je vždy doporučeno provést 
zkoušku. 

Přípravek se nanáší ručně nebo strojem. První vrstva se provádí štětcem nebo válečkem 
v syté vrstvě mokrý do mokrého tak, aby plocha byla dokonale nasycena. Vzniklá suchá 
místa je třeba znovu přetřít. Celý postup se opakuje, až je plocha plně nasycena a leskne 
se olejem. Po cca 60 minutách se přebytečný olej z plochy stáhne stěrkou a současně se 
zbytky oleje na podlaze vmasírují do dřeva bílým padem buď ručně, nebo strojem až 
povrch získá suchý vzhled. Po cca 24 hod. zasychání je možno plochu přeleštit bílým 
padem, zvyšuje se tak otěruvzdornost a trvanlivost.  

Čistění podlah se provádí vysavačem nebo zametáním. Při silnějším znečištění omývat 
plochu s pomocí přípravku PNZ Holzbodenseife (PNZ Mýdlové ošetření dřeva). V průběhu 
používaní je doporučeno povrch oživit přípravkem PNZ Pflegeemulsion (PNZ Ošetřovací 
emulze), případně použít PNZ Pflege-öl (PNZ Ošetřovací olej). 

Doba schnutí: Přetíratelné za 8 - 10 hodin, při vlhkém chladném počasí se doba schnutí prodlužuje. 
Povrch je pochozí cca po 12 až 24 hodinách. Absolutní doba vytvrzení je 8-10 dní. Před 
uplynutím této doby plochu šetřete, nepokládejte koberce a chraňte před vlhkostí. Čím 
déle se plocha v prvních dnech šetří, tím delší je i její životnost. K schnutí dochází oxidací 
za přítomnosti kyslíku, doprovázenou typickou vůní pro tento produkt. Temperovaná 
výměna vzduchu napomáhá rychlému zasychání. 
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Spotřeba: cca 50 - 60 ml/m2, to znamená, že 1 litr vystačí v průměru na cca 15 m2. U silně savého 
dřeva, např. buku, u špalíkové dlažby apod. doporučujeme provést 3 nátěry shora 
popsaným způsobem. 

Čištění: Nářadí čistit okamžitě po použití PNZ Speciálním ředidlem nebo syntetickým ředidlem.

Skladování: V suchu a chladu, chránit před mrazem. Neotevřené plechovky mají skladovatelnost pět 
let. Otevřenou nátěrovou hmotu je třeba přelít do menší nádoby, dobře uzavřít a brzy 
spotřebovat. 

Složení: Lněná fermež, směs zušlechtěných přírodních olejů, bezolovnatá sušidla, pentanonoxim 
cobaltbis (2-ethylhexanoat).

Upozornění: EUH208 Obsahuje cobaltbis(2ethylhexanoat). I tento přírodní produkt může způsobovat 
alergické reakce. Při práci je doporučeno používat vhodné rukavice (Nitril). 
EUH210 Bezpečnostní listy jsou k dispozici a na dotaz budou předloženy. 
P101 Vyskytne-li se nutnost vyhledat lékařskou radu, předložte obal nebo etiketu 
s označením. 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P103 Před upotřebením čtěte informace a označení na etiketě.  
Při použití více balení různých šarží se doporučuje smíchat obsah ve větší nádobě. 
Vyprázdněné nádoby odevzdejte k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu odevzdejte spolu 
s domácím odpadem, případně může být zlikvidován jako stavební suť. Tekuté zbytky 
odevzdejte na sběrná místa starých nátěrů. ASN-Nr: 080112.  
Limitní hodnoty VOC EU-(A/f ): 700 g/l (2010). Obsahuje maximálně 7 g/l VOC. 

Použité nářadí a hadry nasáklé přípravkem PNZ TVRDOVOSKOVÝ OLEJ obsahují lněný 
olej a jsou náchylné k samovznícení. Proto je třeba je uchovávat v dobře uzavřené 
nádobě nebo důkladně vyprat ve vodě. 

 

Balení:

 

0,75 l, 2,5 l, 10 l. 

Odstíny: Bezbarvý a bílý 

 


