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CREMA D’OLIO 
CREMA D’OLIO COLOR 
VISOKO KAKOVOSTEN TEKOČI VOSEK - NARAVEN IZGLED 

 

CREMA D’OLIO je za uporabo pripravljena oljna mešanica na podlagi izbranih 

naravnih olj, kakovostnih smol in voskov.  

Nova formula daje proizvodu idealno čvrstost, ki omogoča zelo enostavno 

nanašanje, tudi z valjčkom ter popolno zapolnitev lesnih mikropor.  

Najsodobnejši  voski  nudijo visoko odpornost površin, tako mehansko kot tudi 

kemično v primerjavi z ostalimi kemičnimi proizvodi za domačo uporabo. 

 

Olje ne vsebuje svinca in kobalta vendar kljub temu omogoča hitro sušenje tudi v globini. Na 

splošno CREMA D'OLIO tudi pri enem samem premazu zagotavlja boljše učinke v primerjavi z 

običajnimi olji. Zaradi svoje vsestranskosti je primeren tudi za praktične in hitre posege popravil na 

oljenih površinah. 

Olje je na voljo tudi v barvnih variantah CREMA D'OLIO COLOR razvidnih v barvni karti. 

Za povečanje odpornosti proti tekočinam in obrabi se olju lahko doda trdilec OIL LINKER (10 %). 

 

Tehnični podatki 
Fizikalne lastnosti  (20°C – 60% R. V.) 

Izgled Gosta tekočina Specifična masa 0,9-1,0 g/cm3
 

 

Razmerja uporabe in časi (20°C – 60% R. V.) 
 

Vtiranje v roku 15'-20’  Suho na dotik 3-5 ur 
Ponoven nanos 5-8 ur  Poliranje 12-24 ur 

Tehnične lastnosti 
 

Poraba 50-60 m2/l  Temperatura ob nanosu > + 10°C 

 
 
 

Shranjevanje in oznake 

Shranjevanje v zaprti originalni  

embalaži pri sobni temperaturi 
 12 mesecev Oznake nevarnosti Brez 

 

Čiščenje orodja takoj po uporabi z razredčilom RMD/91 , AGROSOLV ali Green Cleaner 
 

Embalaža 1 L 2,5 L 
 

Način nanosa 
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Priprava podlage 
Površina, ki jo nameravate naoljiti, mora biti brez ostankov barv ali drugih premazov. Zbrusite jo z 
brusnim papirjem zrnatosti 100 , saj s tem omogočite najboljšo penetracijo. Po potrebi uporabite 
kit Lega stucco RSA ali Idrostucco RS/30. Pred začetkom nanašanja L’Olio 100% površino temeljito 
očistite.  
 

Nanašanje 
Izdelek pred nanašanjem temeljito premešajte, nato pa postopajte po sledečih korakih: 
 nanesite z uporabo čopiča, valjčka ali še bolje z nanašalcem voska 
 v roku 20 minut  enakomerno razporedite s pomočjo stroja za brušenje z enojnim diskom 

(priporočamo 150 obratov/minuto) ; pri tem uporabite rdeči disk za odstranjevanje 
presežkov izdelka  

 po 12-24 urah (popolnoma suho) zloščite z uporabo mehkega belega diska. S tem je cikel 
obdelave zaključen. 

V primeru zelo poroznega lesa ali pa hrapavega lesa zaradi ščetkanja bo morda potreben 
dodaten nanos v roku 5-8 ur po prvem nanosu. V teh primerih je možno predhodno nanesti 
FASTOIL (hitro prodirajoče olje z hitrim sušenjem) za zapolnitev večine lesnih por. Isti postopek je 
možno uporabiti pri ciklih barvanja, kjer se kot prvi sloj uporabi pigmentirano olje OLIO ANTICO, 
nato pa se cikel zaključi z obarvanim CREMA D'OLIO. 

OPOMBA: Čeprav ima CREMA  D’OLIO večjo abrazivno odpornost od tradicionalnih olj kot na primer 
obdelava z voskom + oljem, vseeno priporočamo nanos dodatnega zaščitnega premaza.

http://www.tover.com/
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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.  Za 
dodatne informacije o izdelkih in njihovi uporabi se obrnite na Tover, oddelek za tehnično pomoč. 
. 
REV.10 18-07-2013 Ta tehnični list nadomešča predhodno  verzijo.  
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Opombe   
  Crema D'Olio Neutral in Crema D'Olio Color se lahko nanaša na vseh drevesnih vrstah, 

  najboljši efekt bo dosežen na svetlih in vpojnih drevesnih vrstah. 

  Ne nanašajte CREMA D’OLIO na stare barvne premaze in polnila na nitro osnovi. Izdelek 
uporabite , nitro podlage ali podobno, temveč   uporabite izključno na popolnoma zbrušenem lesu. 

  Crema D'Olio Color se lahko meša z Neutral oljem za zmanjšanje intenzivnosti  odtenka, 
 
 

  po želji se lahko mešajo različni barvni odtenki v različnih razmerjih. 

 V primeru neenakomernega obarvanja se površino lahko popravi s Diluente RMD/91 

  ali Green Clener in polirnim strojem. 

 Pred nanosom barvnega olja se priporoča testiranje na manjši površini. 
  Pri oljenju večjih površin se priporoča uporaba olja iste serijske številke 

  Med nanašanjem olja prostor zračite. 
  Na čas sušenja lahko vplivajo vremenski faktorji, kot so visoka vlažnost ali 
  nizke temperature. V teh primerih bo sušenje daljše zaradi težjega izparevanja topila. 
   
 

 

Možni zaščitni premazi 
 

1)   po približno 6 urah nanesite zaščitni premaz tekočega voska RIFLEX B12 (samo na 
naravno verzijo CREMA D'OLIO) 
2)   po približno 6 urah v 2-urnih razmakih nanesite dva zaščitna premaza za odbijanje vode  

I.R.O. na vodni osnovi (nujno pri barvni CREMA D'OLIO) 

Dodatne informacije glede omenjenih proizvodov se nahajajo v ustreznih tehničnih listih. 
 

Vzdrževanje 

Optimalna zaščita oljenih talnih površin vključuje tudi specifično periodično  vzdrževanje, 
katerega je potrebno opraviti  po 20 dneh od zaključka oljenja. V tem časovnem razponu je 
priporočljivo, da se tal ne moči ali pušča vode dalj časa na premazanem podu, da bi se s tem 
izognili pojavu nadležnih belih madežev, ki zahtevajo dodatne korekcijske posege. 

Primerno vzdrževanje tako vključuje pogosto čiščenje poda kakor tudi občasno obnovitev 

obrabljenega površinskega premaza. 

V primeru zaščitnega premaza z RIFLEX  B12  priporočamo uporabo istega porizvoda za 
obnovitev površinske zaščite ter uporabo premaza PARQUET OIL CLEANER za pogosto čiščenje. 
V primeru zaščitnega premaza I.R.O. je možno uporabiti loščilo PARQUET POLISHER za 
obnovitev površinske zaščite in PARQUET OIL CLEANER za pogosto čiščenje. 
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            Varnostni napotki 
 

PROIZVOD JE NAMENJEN SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO. Strogo upoštevajte navedbe na etiketah in pred 

uporabo preglejte varnostne specifikacije.  

OPOMBA:  KRPE IN SPUŽVE, PREPOJENE S PROIZVODOM SE LAHKO SAMOVŽGEJO: DOBRO JIH NAMOČITE V VODI TER PUSTITE, DA 
SE POSUŠIJO. NATO  JIH ODVRŽITE V SKLADU Z VELJAVNO ZAKONODAJO. 

 

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