
L’Olio 100% 
OLJE BREZ VSEBNOSTI TOPIL ZA LESENE TALNE OBLOGE 

L'OLIO 100% je mešanica naravnih  olj in voskov brez topil, pripravljena za uporabo – oljenje parketa 
in lesa v notranjih prostorih. Olje je primerno za uporabo tako na terenu kot tudi v industriji.  
Olje je enostavno za nanašanje, kljub temu da ne vsebuje topil.  Olje že po enem nanosu  naredi 
topel in bogat izgled  lesa. Ne vsebuje kobalta in svinca. Oljena površina  se hitro posuši in doseže 
izredno odpornost na vodo in ostale materiale, ki se uporabljajo v gospodinjstvu. že po enem 
nanosu. Še posebno se priporoča uporaba pri okolju prijazni gradnji (Green Building industry).  
L'OLIO 100% je na voljo v neutral verziji in 30 standardnih barvah. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tehnični podatki (20°C - 60% R.H.) 

Premazi & 

Lakiranje 

L’Olio 100 % 

Certifikati 

Priprava podlage 
Površina, ki jo nameravate naoljiti, mora biti brez ostankov barv ali drugih premazov. Zbrusite jo z 
brusnim papirjem zrnatosti 100 - 120, 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. 
Če želite doseči intenzivnejšo barvo se priporoča, da se površina prebriše s dobro od vode ožeto 
krpo in ko je suho ponovno strojno obrusi s papirjem 100-120. 

 
Nanos 
L’Olio 100% pred vsako uporabo dobro premešajte. 
Nanos z lopatico ali direktno s polirnim strojem.  
Vtiranje v roku 15 - 20 min s polirnim strojem z enojnim diskom zelene ali rdeče barve.  Vtirati 
dokler se olje ne vpije enakomerno po vsej površini in odstraniti morebiten višek olja. 
Poliranje z belim diskom po 24 h (ko je olje povsem suho). 
Običajno zadošča 1 nanos olja. 
Za povečanje odpornosti se olju lahko doda trdilec OIL LINKER (10 %). Barvni odtenek in čas 
sušenja se ne spremenita. Odprti čas mešanice je cca. 8 h. 

 
Vzdrževanje  

Ko je površina povsem suha lahko nanesete dva zaščitna premaza I.R.O. za izboljšano odbijanje 
vode. Čiščenje in vzdrževanje oljenih tal se ne priporoča prej kot po 20 dneh od oljenja.  
Primerno vzdrževanje tako vključuje pogosto čiščenje poda z uporabo čistila PARQUET OIL 
CLEANER in občasno uporabo loščila PARQUET POLISHER. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Izgled Tekočina 

Gostota 0,95– 0,99 kg/l 

Vtiranje olja 15 – 20 min 

Suho na otip 6 - 8 h 

Poraba 35 – 40 m2/litre 

HOS vsebnost 35 g/L 

Temperatura ob nanosu > 10°C 

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

Čiščenje orodja Takoj po uporabi z RMD 91 ali Green cleaner 

Pakiranje 1 L in 2,5 L pločevinke za Neutral; 1 L za barvna olja 



Opombe 
Ne nanašajte proizvoda L’OLIO 100% na lakirane premaze, na nitro osnovi ali ostale; proizvod 
uporabite le na popolnoma surovem in obrušenem lesu.  
Pred uporabo dobro premešajte. 
Vedno nanesite priporočeno količino olja in ne pretiravajte saj bo površina s tem slabša in 
lepljiva. 
V pogojih z visoko relativno zračno vlago, nizko temperaturo ali pri določenih drevesnih vrstah 
kot so teak, iroko se čas sušenja lahko podaljša na nekaj dni. 
Pred nanosom barvnega olja se priporoča testiranje na manjši površini. 
 

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-6: 15-01-2019.  Ta tehnični list 
nadomešča predhodno verzijo. 
 
. 

Manjša popravila 
Za lokalno obnovitev tal na katerih ste uporabili L’OLIO 100% je mogoča uporaba istega olja po 
sledečem postopku: najprej očistite površino z PARQUET OIL CLEANER.  
Ko so tla suha, področje za popravilo rahlo obrusite s finim brusnim papirjem ter nanesite tanek 
sloj olja L’Olio 100% in ga z mehko krpo takoj vtrite v podlago.  
Po 24 h sušenju površino spolirajte z mehko krpo. 


