
OLEJ  YACHT TEAKÖL bezbarvý (Natur) 
 
Charakteristika 
Univerzální, venkovní, vysoce kvalitní olej s UV ochranou. Yacht Teaköl je odolný 
vůči povětrnostním podmínkám, zvýrazňuje přirozený odstín a kresbu dřeva a 
zvyšuje jeho odolnost. Olej se vsakuje hluboko do povrchu dřeva a snadno 
zpracovává. Vyrábí se jako bezbarvý (Natur) a v barvě teakové. Je určený výhradně 
pro exteriéry. 
 
Oblast použití 
Olej Yacht Teaköl je určen pro ošetření dřevěných výrobků a konstrukcí umístěných 
v exteriéru. Jedná se zejména o zahradní nábytek, dřevěné ploty a terasy, paluby 
jachet a lodí, dřevěné konstrukce v blízkosti bazénů atd. Lze ho použít pro všechny 
druhy dřev včetně exotických nebo tlakově impregnovaných.  
 
Technické údaje 
Barva: bezbarvý (Natur) 
Aplikace: štětcem, válečkem nebo bavlněným hadrem 
Doba schnutí: odolný proti prachu za 1 až 2 hodiny, plně zatížitelný při 23°C a 65% 
vlhkosti vzduchu za 2 až 3 dny 
Ředí se: ne 
Vrstvy: 1 až 2 vrstvy 
Množství na 1 vrstvu: 40 - 80 g/m2 
Výdajnost: 12 - 25 m2/l 
Zpracovatelnost: 2 roky                                 
 
Příklad použití 
1. Plochu postupně brousit brusným pásem nebo kotoučem s hrubostí zrna 80,100 a 
120.  
Plocha musí být čistá, suchá bez mastnoty a prachu. Případná vystouplá vlákna 
dřeva a zdrsnělá místa pečlivě vybrousit brusným papírem č. 220. 
2. Olej dobře promíchat a opatrně nalít na plochu (40 - 80 g/m2), rovnoměrně roztírat 
kartáčem, štětcem nebo válečkem na olej. U velkých ploch pracovat vždy po částech. 
Začít čelním dřevem. 
3. Olej nechat 20 až 30 minut vsáknout a případně ještě nanést tam, kde dřevo 
rychle nasáklo.  
Případný přebytečný olej na povrchu setřít bavlněným hadrem nebo u velkých ploch 
prudce stáhnout stěrkou. Na povrchu nesmí zůstat žádná viditelná vrstva oleje. U 
silně vysušeného a nasákavého dřeva nános zopakovat. 
4. Po době působení v délce 1 hodiny provézt konečné leštění kotoučovou bruskou s 
bílým padem nebo kusem 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! 
 
Poznámka: Podle druhu povětrnostních podmínek a vydatnosti slunečního záření se 
nátěr dle potřeby obnovuje.  
 
 
 



Certifikáty 
EU-Dekopaint - komfort 
DIN EN 71-3 (těžké kovy), B1 certifikát 
DIN 53160 
  
Balení 
1 a 3 litry 


