
Oil4Sun 
OLJE ZA IMPREGNIRANJE ZUNANJIH LESENIH POVRŠIN 

OIL4SUN je impregnacijsko olje,posebej namenjeno za obdelavo in   zaščito zunanjih lesenih podov 
(npr. obrobe plavalnih bazenov, brvi, terase...) in vseh vrst lesenih elementov kot so  lope, pergole, 
mize, ograje in ostali izdelki. Proizvod je enostaven za nanašanje in odporen na vodo, ne poka in daje 
lesu videz odprtih por kot pri obdelavi z tradicionalnimi oljnimi premazi.  
OIL4SUN  vsebuje učinkovite dodatke proti mrčesu in fungicide ter posebne  dodatke za zaščito pred 
UV žarki za preprečevanje razpadanja in staranja. Rahla obarvanost proizvoda omogoča 
homogeniziranje in poživitev odtenkov celotne površine in poudarja strukturo ter naravno toploto 
lesa. Na voljo: neutral, teak, wenge, siva. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tehnični podatki (20°C - 60% R.H.) 

Premazi & 

Lakiranje 

Oil4Sun 

Certifikati 

Priprava podlage 
 

Površina, ki jo nameravate obdelati, mora biti brez ostankov prejšnjih barv ali drugih premazov. 
Zbrusite jo z brusnim papirjem zrnatosti manjše od 100, tako da omogočite najboljšo penetracijo. 
Če želite maksimirati oprijem na površino v primeru mokrih tal, vam priporočamo uporabo bolj 
grobe zrnatosti (60-80). Pred začetkom nanašanja temeljito očistite. 
 

Nanos 
Ko ste preverili, da je površina popolnoma suha, nanesite OIL4SUN s  čopičem ali valjčkom. Pazite 
na to, da nanesete enakomerno po celotni površini v tankem sloju, brez ostankov proizvoda. Po 
15 -20 min obrišite višek olja s krpo ali s polirnim strojem in rdečim filcem, če je površina dovolj 
gladka. Če je površina po prvem nanosu neenakomerna in tanka nanesite  na enak način 2.nanos. 
Če je površina obrušena svetujemo nanos s čopičem. 
 
OPOMBA: PRI KRPAH IN SPUŽVAH, KI SO PREPOJENE S PROIZVODOM, LAHKO PRIDE DO 
SAMOVŽIGA: TEMELJITO JIH NAMOČITE V VODI, PUSTITE DA SE POSUŠIJO IN JIH ODVRŽITE V 
SKLADU Z VELJAVNO  ZAKONODAJO. 
 
Vzdrževanje  
Za optimalno redno vzdrževanje z OIL4SUN obdelanih površin priporočamo uporabo čistila za 
naoljene pode OIL CLEANER ali pranje s hladno vodo in z nevtralnim milom. 
Za posebno vzdrževanje (vsakih 4-6 mesecev) in obnovitev obrabljenih predelov priporočamo 
uporabo olja OIL4SUN razredčenega 30%-40% z DILUENTE RMD/91. 
Upoštevajte, da pravilno vzdrževanje vključuje tako redno čiščenje poda kakor tudi občasno 
obnovo obrabljene površinske zaščite; pogostost takih posegov je seveda odvisna od obrabe, 
kateri je podvržen pod in predvsem od kritičnih okoljskih pogojev (npr. slanost v obmorskih krajih) 
 
V primeru naravnega sivenja lesa zaradi staranja le tega odpravimo s pomočjo sredstva GREY FREE 
upoštevajoč postopek zapisan v tehničnem listu izdelka. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPOZORILO:   
Vse informacije, navedene v tem 
tehničnem listu so informativne narave 
in nas ne zavezujejo k odgovornosti.  
Prosimo, da pri uporabi naših izdelkov 
upoštevate pogoje okolja ter materiale 
za obdelavo. 
 
REV-2: 03-10-2017.  Ta tehnični list 
nadomešča predhodno verzijo. 
 
. 

Izgled Obojena tekučina 

Gostota 0,88– 1,08 kg/l 

Prašno suho 6 - 8 h 

Suho na otip 12 - 24 h 

Poraba 15 – 20 m2/litre 

Možnost redčenja Redčilo Diluente RMD 91 

Temperatura ob nanosu > 10°C 

Skladiščenje 12 mesecev v originalno zaprti posodi pri >10°C 

Čiščenje orodja Takoj po uporabi z RMD 91 ali Greencleaner 

Pakiranje 1 L in 2,5 L pločevinke 



Opozorilo 
Nanos zaščitite pred dežjem in vodo najmanj za 24 h po nanosu ter omogočite pravilno sušenje.  
Čeprav je možna hoja že po nekaj urah se priporoča pazljiva uporaba vsaj 1 teden. 
Izdelek po uporabi dobro zapreti. 
Pred obdelavo celotne površine narediti test na manjši površini. 
Če je možno uporabiti izdelek iz iste serije zaradi zagotavljanja enakomernega odtenka, v 
nasprotnem primeru zmešati izdelek iz različnih serij. 
Priporočljiva uporaba pri temp. višji od +10°C. 

 
Varnostni napotki 
Proizvod je namenjen le za profesionalno uporabo. Strogo upoštevati  navedbe na etiketah in 
pred uporabo pregledati  varnostne liste. 
PRI KRPAH IN SPUŽVAH, KI SO PREPOJENE S PROIZVODOM, LAHKO PRIDE DO SAMOVŽIGA: 
TEMELJITO JIH NAMOČITE V VODI, PUSTITE DA SE POSUŠIJO IN JIH ODVRŽITE V SKLADU Z 
VELJAVNO  ZAKONODAJO 
 

Odlaganje odpadkov 
Neporabljen proizvod in prazno embalažo je potrebno odlagati v skladu z veljavno  zakonodajo. 
 
 
 

OPOZORILO:   
Vse informacije, navedene v tem 
tehničnem listu so informativne narave 
in nas ne zavezujejo k odgovornosti.  
Prosimo, da pri uporabi naših izdelkov 
upoštevate pogoje okolja ter materiale 
za obdelavo. 
 
REV-7: 30-09-2019.  Ta tehnični list 
nadomešča predhodno verzijo. 
 
. 


