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TECHNICKÝ LIST 

PERDIX – TEAKOVÝ OLEJ 

 

 
Charakteristika výrobku 

 

Perdix – teakový olej je určen k ochranným nátěrům pro všechny typy dřeva včetně 

tropických dřevin. Má vynikající penetrační schopnosti a poskytuje dlouhodobou 

ochranu dřeva před účinky vlhkosti a UV záření. Nátěr je hedvábně matný, omezuje 

bobtnání a špinění dřeva. 

 

Vlastnosti 

 

Obsahuje účinné látky proti plísním, poskytuje ochranu proti UV záření a vlhkosti. 

Má vynikající penetrační schopnosti. Obsahuje karnaubský vosk. 

 

Oblast použití 

 

Dřeviny různých typů v interiéru i exteriéru. Příklad: terasy, obložení, zahradní 

nábytek, dřevěné štíty, podhledy, chaty a dřevěné domky. 

 

Technické údaje 

 

Barva      Transparentní, teak 

Konzistence     Kapalina 

Oblast použití     Interiér, exteriér 

Aplikační teplota    +7°C až +23°C 

Doba schnutí     24 hodin (při teplotě 23°C a 50RV) 

Bod vzplanutí     >60°C 

Vydatnost     20 m2/l 
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Pracovní postup 

 

Před použitím je nutné výrobek důkladně promíchat. Nemusí se ředit, je připraven 

přímo k použití. Minimální teplota pro aplikaci je +7 °C. Dřevo musí být před 

aplikací suché, čisté, dobře obroušené, o vlhkosti max. 12%, zbavené zbytků 

pryskyřic. Staré nátěry musí být před aplikací důkladně odstraněny. Je-li požadována 

ochrana proti hnilobě a hmyzu, povrch dřeva nejprve napusťte fungicidním 

napouštědlem. Teakový Perdix – teakový olej nanášejte na povrch ve 2-3 tenkých 

vrstvách ve směru vláken dřeva tak, aby na povrchu nezůstával přebytečný olej. 

Během prací je nutné olej pravidelně promíchávat! Povrch lze mezi jednotlivými 

nátěry přebrousit jemným brusným papírem. Jednotlivé nátěry lze nanášet v intervalu 

24 hodin. Na ucelené plochy lze používejte materiál pouze z jedné výrobní šarže. Při 

užití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín. Typ, povrch a předchozí 

nátěr dřeva ovlivňují výsledný odstín nátěru, proto doporučujeme provést zkušební 

nátěr před finální aplikací. Savé materiály (např. hadry, piliny) nasáklé olejem 

bezpečně zlikvidujte, hrozí nebezpečí samovznícení. Výrobek není určen k nátěrům, 

které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou a k nátěrům 

dětského nábytku a hraček.  

 

 

Likvidace 

 

Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo 

určené obcí. 

 

 

Skladování 

 

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Doporučená 

teplota skladování je +5°C až +25°C. Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 

v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu.   
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