CZ TECHNICKÝ LIST
Olio Paglierino – Brusný olej nažloutlý / Olio Rosso – Brusný olej červený
Vlastnosti výrobku
Brusný a napouštěcí olej slouží jako pomocný materiál k broušení lakovaných povrchů, např. šelak,
nitrolak, akrylát atd. Při broušení brusným papírem s příměsí brusného oleje nedochází k tvoření
jemných brusných částic a tím je povrch velice jemně a dokonale vybroušen. Při broušení s olejem se
olej napustí do dřeva a zvýrazní se a vynikne struktura (fládry) dřeva. Nažloutlý brusný a napouštěcí
olej je vhodný na světlé dřeviny. Červený brusný a napouštěcí olej je vhodný pro tmavé dřeviny.
Složení výrobku
Rostlinný olej bez přísad kyselin
Způsob použití

Nakapejte malé množství brusného oleje na plochu dřeva. Brusným plátěným papírem pro
mokré broušení přebruste běžným způsobem naolejované místo. Pro snazší práci můžete
použít korkový nebo filcový hranol obalený brusným papírem. Pro broušení surového dřeva
použijte papír o zrnitosti 320 a 400, pro broušení starého laku použijte zrnitost 500 a 600.
Bezpečnostní pokyny
Používejte ochranné rukavice.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Technická data
Doba skladování: minimálně 2 roky (v uzavřeném obalu a při pokojové teplotě)
Obsah: 250 ml, 500 ml nebo 1000 ml
Dovozce:
CZECH KÖNIG, s.r.o.
Dřevařská 491
500 03 Hradec Králové, Česká republika
Tel.: +420 493 034 118
Tel.: +420 776 003 089, +420 728 373 272
E-mail: info@czech-konig.com
Web: www.czech-konig.com
Vyloučení odpovědnosti: Informace obsažené v prohlášení o vlastnostech a této prezentaci jsou uvedeny v dobré víře a jsou
považovány za přesné k datu vydání tohoto dokumentu. Bez ohledu na jakékoli určené použití specifikované v tomto
dokumentu je z důvodu odlišných podmínek použití uživatel i nadále odpovědný za zajištění vhodnosti výrobku pro
zamýšlené použití a aplikaci a splnění zákonných požadavků. Společnost CZECH KÖNIG, s.r.o. proto neposkytuje žádnou
výslovnou nebo předpokládanou záruku, pokud jde o vhodnost výrobku pro jakýkoli specifický účel. Tyto informace by
neměly být chápány jako právní stanovisko. Prodej výrobku se řídí příslušnými podmínkami prodeje. Uživatel by se měl řídit
informacemi, které jsou uvedeny v bezpečnostním listu a veškerých uživatelských příručkách souvisejících s používáním
výrobku.
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CZ TECHNICKÝ LIST
Olio Paglierino – Brusný olej nažloutlý / Olio Rosso – Brusný olej červený
Vlastnosti výrobku
Brusný a napouštěcí olej slouží jako pomocný materiál k broušení lakovaných povrchů, např. šelak,
nitrolak, akrylát atd. Při broušení brusným papírem s příměsí brusného oleje nedochází k tvoření
jemných brusných částic a tím je povrch velice jemně a dokonale vybroušen. Při broušení s olejem se
olej napustí do dřeva a zvýrazní se a vynikne struktura (fládry) dřeva. Nažloutlý brusný a napouštěcí
olej je vhodný na světlé dřeviny. Červený brusný a napouštěcí olej je vhodný pro tmavé dřeviny.
Složení výrobku
Rostlinný olej bez přísad kyselin
Způsob použití

Nakapejte malé množství brusného oleje na plochu dřeva. Brusným plátěným papírem pro
mokré broušení přebruste běžným způsobem naolejované místo. Pro snazší práci můžete
použít korkový nebo filcový hranol obalený brusným papírem. Pro broušení surového dřeva
použijte papír o zrnitosti 320 a 400, pro broušení starého laku použijte zrnitost 500 a 600.
Bezpečnostní pokyny
Používejte ochranné rukavice.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Technická data
Doba skladování: minimálně 2 roky (v uzavřeném obalu a při pokojové teplotě)
Obsah: 250 ml, 500 ml nebo 1000 ml
Dovozce:
CZECH KÖNIG, s.r.o.
Dřevařská 491
500 03 Hradec Králové, Česká republika
Tel.: +420 493 034 118
Tel.: +420 776 003 089, +420 728 373 272
E-mail: info@czech-konig.com
Web: www.czech-konig.com
Vyloučení odpovědnosti: Informace obsažené v prohlášení o vlastnostech a této prezentaci jsou uvedeny v dobré víře a jsou
považovány za přesné k datu vydání tohoto dokumentu. Bez ohledu na jakékoli určené použití specifikované v tomto
dokumentu je z důvodu odlišných podmínek použití uživatel i nadále odpovědný za zajištění vhodnosti výrobku pro
zamýšlené použití a aplikaci a splnění zákonných požadavků. Společnost CZECH KÖNIG, s.r.o. proto neposkytuje žádnou
výslovnou nebo předpokládanou záruku, pokud jde o vhodnost výrobku pro jakýkoli specifický účel. Tyto informace by
neměly být chápány jako právní stanovisko. Prodej výrobku se řídí příslušnými podmínkami prodeje. Uživatel by se měl řídit
informacemi, které jsou uvedeny v bezpečnostním listu a veškerých uživatelských příručkách souvisejících s používáním
výrobku.
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SK TECHNICKÝ LIST
Olio Paglierino – Brúsny olej žltkastý / Olio Rosso – Brusný olej červený
Vlastnosti výrobku

Brúsny a napúšťací olej slúži ako pomocný materiál na brúsenie lakovaných povrchov, napr.
šelak, nitrolak, akrylát atď. Pri brúsení brúsnym papierom s prímesou brúsneho oleja
nedochádza k tvoreniu jemných brúsnych častíc a tým je povrch veľmi jemne a dokonale
vybrúsený. Pri brúsení s olejom sa olej napustí do dreva a zvýrazní sa a vynikne štruktúra
(fláder) dreva. Žltkastý brúsny a napúšťací olej je vhodný na svetlé dreviny. Červený brúsny a
napúšťací olej je vhodný pre tmavé dreviny.
Zloženie výrobku
Rastlinný olej bez prísad kyselín
Spôsob použitia
Nakvapkajte malé množstvo brúsneho oleja na plochu dreva. Brúsnym pláteným papierom
pre mokré brúsenie prebrúste bežným spôsobom naolejované miesto. Pre ľahšiu prácu môžete
použiť korkový alebo filcový hranol obalený brúsnym papierom. Pre brúsenie surového dreva
použite papier o zrnitosti 320 a 400, pre brúsenie starého laku použite zrnitosť 500 a 600.
Bezpečnostné pokyny
Používajte ochranné rukavice.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Technické údaje
Doba skladovania: minimálne 2 roky (v uzatvorenom obale a pri izbovej teplote)
Obsah: 250 ml, 500 ml alebo 1000 ml
Dovozca:
CZECH KÖNIG, s.r.o.
Dřevařská 491
500 03 Hradec Králové, Česká republika
Tel.: +420 493 034 118
Tel.: +420 776 003 089, +420 728 373 272
E-mail: info@czech-konig.com
Web: www.czech-konig.com
Vylúčenie zodpovednosti: Informácie obsiahnuté vo vyhlásení o parametroch a tejto prezentácii sú uvedené v dobrej viere a
sú považované za presné k dátumu vydania tohto dokumentu. Bez ohľadu na akékoľvek určené použitie špecifikované v
tomto dokumente je z dôvodu odlišných podmienok použitia užívateľ aj naďalej zodpovedný za zabezpečenie vhodnosti
výrobku pre zamýšľané použitie a aplikáciu a splnenie zákonných požiadaviek. Spoločnosť CZECH KÖNIG, s.r.o. preto
neposkytuje žiadnu výslovnú alebo predpokladanú záruku, pokiaľ ide o vhodnosť výrobku pre akýkoľvek špecifický účel.
Tieto informácie by nemali byť chápané ako právne stanovisko. Predaj výrobku sa riadi príslušnými podmienkami predaja.
Používateľ by sa mal riadiť informáciami, ktoré sú uvedené v bezpečnostnom liste a všetkých užívateľských príručkách
súvisiacich s používaním výrobku.
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SK TECHNICKÝ LIST
Olio Paglierino – Brúsny olej žltkastý / Olio Rosso – Brusný olej červený
Vlastnosti výrobku

Brúsny a napúšťací olej slúži ako pomocný materiál na brúsenie lakovaných povrchov, napr.
šelak, nitrolak, akrylát atď. Pri brúsení brúsnym papierom s prímesou brúsneho oleja
nedochádza k tvoreniu jemných brúsnych častíc a tým je povrch veľmi jemne a dokonale
vybrúsený. Pri brúsení s olejom sa olej napustí do dreva a zvýrazní sa a vynikne štruktúra
(fláder) dreva. Žltkastý brúsny a napúšťací olej je vhodný na svetlé dreviny. Červený brúsny a
napúšťací olej je vhodný pre tmavé dreviny.
Zloženie výrobku
Rastlinný olej bez prísad kyselín
Spôsob použitia
Nakvapkajte malé množstvo brúsneho oleja na plochu dreva. Brúsnym pláteným papierom
pre mokré brúsenie prebrúste bežným spôsobom naolejované miesto. Pre ľahšiu prácu môžete
použiť korkový alebo filcový hranol obalený brúsnym papierom. Pre brúsenie surového dreva
použite papier o zrnitosti 320 a 400, pre brúsenie starého laku použite zrnitosť 500 a 600.
Bezpečnostné pokyny
Používajte ochranné rukavice.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Technické údaje
Doba skladovania: minimálne 2 roky (v uzatvorenom obale a pri izbovej teplote)
Obsah: 250 ml, 500 ml alebo 1000 ml
Dovozca:
CZECH KÖNIG, s.r.o.
Dřevařská 491
500 03 Hradec Králové, Česká republika
Tel.: +420 493 034 118
Tel.: +420 776 003 089, +420 728 373 272
E-mail: info@czech-konig.com
Web: www.czech-konig.com
Vylúčenie zodpovednosti: Informácie obsiahnuté vo vyhlásení o parametroch a tejto prezentácii sú uvedené v dobrej viere a
sú považované za presné k dátumu vydania tohto dokumentu. Bez ohľadu na akékoľvek určené použitie špecifikované v
tomto dokumente je z dôvodu odlišných podmienok použitia užívateľ aj naďalej zodpovedný za zabezpečenie vhodnosti
výrobku pre zamýšľané použitie a aplikáciu a splnenie zákonných požiadaviek. Spoločnosť CZECH KÖNIG, s.r.o. preto
neposkytuje žiadnu výslovnú alebo predpokladanú záruku, pokiaľ ide o vhodnosť výrobku pre akýkoľvek špecifický účel.
Tieto informácie by nemali byť chápané ako právne stanovisko. Predaj výrobku sa riadi príslušnými podmienkami predaja.
Používateľ by sa mal riadiť informáciami, ktoré sú uvedené v bezpečnostnom liste a všetkých užívateľských príručkách
súvisiacich s používaním výrobku.
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