
ANTIQUE  zakouřený (Antique Geräuchert) 
 
Charakteristika 
Reaktivní ekologický prostředek pro efekt zestárnutí povrchu dubového dřeva (na 
jiných dřevinách neobsahujících třísloviny se efekt zestárnutí neprojevuje).  Antique 
se vyrábí ve třech provedeních s louhovaným, zakouřeným a černě zakouřeným 
efektem dubového dřeva. Prostředek je snadno zpracovatelný, pachově neutrální, 
ekologicky a zdravotně nezávadný. 
  
Oblast použití 
Efekt zestárnutí dubového dřeva najde využití při výrobě nábytku nebo dřevěných 
podlah. Je určen pro použití v interiéru. Hodí se nejen pro řemeslné, ale i průmyslové 
zpracování. Velmi často se používá v kombinaci s drásaným povrchem, barvami 
Vintage nebo barevnými oleji OLI Natura. Povrch se dokončuje olejem nebo vodním 
lakem.   
  
Technické údaje 
Efekt: zakouřený 
Aplikace: štětcem, válečkem, stříkáním, namáčením 
Doba schnutí: cca 2 hodiny  
Ředí se: ne 
Vrstvy: 1 - 2 vrstvy 
Množství na 1 vrstvu: cca 30 - 100 g/m2 
Výdajnost: 10 - 30 m2/l 
Zpracovatelnost: 2 roky                                 
 
Příklad použití 
Nejlepší výsledky se dosahují na masivním kartáčovaném dubu. 
 
A) kombinace - Antique + bezbarvý olej 
Stručný postup (více informací níže): vydrásat povrch, aplikovat Antique, aplikovat 
olej. 
Efekt: efekt zakouřeného dubu je plošný, bezbarvý olej jej zvýrazní. 
Poznámka: v případě namáhaných ploch (podlahy) lze jako finální úpravu použít 
vodou ředitelný lak OLI AQUA. 
 
B) kombinace – Antique + barevný olej 
Stručný popis: vydrásat povrch, aplikovat Antique, aplikovat barevný olej. 
Efekt: efekt zakouřeného dubu se výrazněji změní barvou použitého oleje (barevný 
efekt je výraznější v prohlubních drásání). 
Poznámka: v případě namáhaných ploch (podlahy) lze jako finální úpravu použít 
vodou ředitelný lak OLI AQUA. 
 
C) kombinace – barva Vintage + Antique + bezbarvý olej 
Stručný popis: vydrásat povrch, aplikovat barvu Vintage, přebrousit povrch 
(v prohlubních zůstane barva a na vrcholech se objeví struktura dřeva bez barvy), 
aplikovat Antique, aplikovat bezbarvý olej. 
Efekt: barva Vintage zůstává v prohlubních a efekt zakouřeného dubu se projeví 
pouze na probroušených místech. 



Poznámka: v případě namáhaných ploch (podlahy) lze jako finální úpravu použít 
vodou ředitelný lak OLI AQUA. 
 
Aplikace prostředku Antique 
1. Před aplikací je nutné obsah balení dobře protřepat a nanést nejlépe pomocí 
pěnového válečku až do nasycení povrchu. Nanášené množství je zpravidla 
100g/m2. U velkých ploch pracovat po částech. 
2. Po 30 až 45 minutách je možné v závislosti na teplotě a vlhkosti provést druhou 
aplikaci. Po 3 až 4 hodinách rozleštit  béžovým padem, aby se uhladila vystouplá 
vlákna. 
 
Aplikace olejů OLI  Natura 
Jedná se o bezbarvé oleje Projektöl a HS Profiöl a jejich barevné varianty (barvený 
Projektöl a HS Coloröl). Aplikace olejů je popsána v popisu daného produktu. 
 
Aplikace barvy Vintage 
Jedná se o barvu Vintage bílou, šedou, hnědou, modrou, červenou (nebo na přání 
dle RAL). Aplikace barev je popsána v popisu daného produktu. 
 
Aplikace vodou ředitelných laků OLI AQUA 
Jedná se o jednokomponentní lak Domo 15.40, Standard 15.50 a dvoukomponentní 
lak Top 15.20. Aplikace laků je popsána v popisu daného produktu.  
Lak na olej můžeme aplikovat až po dokonalém zaschnutí oleje (minimálně po 48 
hodinách). Lak nelze aplikovat na olej s voskem (např. Hartwachsöl, HS 
Hartwachsöl). 
  
Certifikáty 
EU-Dekopaint - komfort 
  
Balení 
1 a 5 litrů 


