
OLEJ  HS COLORÖL barva ořech (Nussbaum) 
 
Porovnání olejů Projektöl a HS Profiöl 
Oleje Projektöl (včetně barevných variant) jsou řidší a pronikají hlouběji do povrchu 
dřeva. Díky tomu jsou dobře zpracovatelné ručně, snadno se padují a leští. 
Oleje HS Profiöl (včetně barevných variant HS Coloröl) jsou hustější, mají vysokou 
odolnost proti mechanickému namáhání a tím i delší životnost. Jsou ideální pro 
strojní zpracování. Ruční zpracování (padování a leštění) je namáhavější.  
Zkratka v názvu HS (High Solid) označuje vysokou kvalitu oleje. 
 
Charakteristika 
Pigmentovaný, vysoce kvalitní a velmi odolný olej pro úpravu dřevěných a korkových 
podlah. Je vhodný i na velmi namáhané povrchy. 
  
Oblast použití 
Tento pigmentovaný, hluboko pronikající olej je určen k úpravě nových i 
renovovaných parketových, dřevěných a korkových podlah barevným tónováním. 
Mikroskopické světlostálé pigmenty nasáknou do vrchních vrstev dřeva a pórů a 
vytvoří odolnou, vodu a prach odpuzující vrstvu. Dřevo si zachovává prodyšnost, což 
má pozitivní vliv na klima v místnosti. Podle odstínu oleje získá dřevo rustikální nebo 
exotický vzhled. Celkem je v nabídce 8 transparentních a UV stabilních odstínů, které 
jsou vzájemně mísitelné. Olej je určen pro použití v interiéru. 
 
Technické údaje 
Barva: ořech  
Aplikace: štětcem, válečkem, špachtlí 
Doba schnutí: leštitelný za 4 až 6 hod, plně zatížitelný při 23°C a 65% vlhkosti 
vzduchu za 2 až 3 dny 
Ředí se: ne 
Vrstvy: 1 vrstva 
Množství na 1 vrstvu: 20 - 40 g/m2 
Výdajnost: 25 - 50 m2/l 
Zpracovatelnost: 2 roky                                 
 
Příklad použití 
1. Plochu postupně brousit brusným pásem nebo kotoučem s hrubostí zrna 80,100 a 
120. U bílých odstínů se doporučuje broušení se zrnem 80. Plocha musí být čistá, 
suchá bez mastnoty a prachu. 
2. Olej dobře promíchat a opatrně nalít na plochu ( 20 - 40 g/m2), rovnoměrně 
roztírat buď kartáčem, štětcem nebo válečkem na olej. U velkých ploch pracovat vždy 
po částech. 
3. Olej nechat 20 až 30 minut vsáknout a případně ještě nanést tam, kde dřevo 
rychle nasáklo.  
Poté vmasírovat do plochy pomocí kartáče nebo zeleným padem tak, až se plocha 
nejeví jako vlhká. Případný přebytečný olej na povrchu setřít bavlněným hadrem 
nebo u velkých ploch prudce stáhnout stěrkou. 
4. Po 60-ti minutách provést konečné leštění kotoučovou bruskou s bílým padem 
nebo kouskem bavlny. 
5. V závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu je naolejovaná plocha po 2 až 3 dnech 
plně zatížitelná. Do té doby plochu chránit před vodou. 



6. Použité hadry bezpečně odstranit, hrozí jejich samovznícení! 
 
Certifikáty 
EU-Dekopaint - komfort 
Giskode O60 
DIN EN 71-3 (těžké kovy), B1 certifikát 
DIN 68 861 T1C (chemická odolnost) 
DIN 53160  
 
Balení  
1 a 3 litry 
 


