TECHNICKÝ LIST – CZ
Renuwell® Möbel-Öl – Olej na dřevěný nábytek
Vlastnosti výrobku

Bezbarvý olej na dřevěný nábytek Möbel-Öl od švýcarské značky Renuwell® vyroben na
bázi přírodních a rostlinných olejů. Pro olejování, čištění, osvěžení, péči a ochranu
olejovaného a nelakovaného povrchu dřeva. Vhodný na přírodní, syrový, vyluhovaný,
mořený, voskovaný, teakový, světlý a tmavý dřevěný nábytek. Pro starožitný a nový nábytek
v interiéru i venku. Ideální také pro veškerý dřevěný zahradní nábytek a okenice atd.
Složení výrobku

Vyrobeno podle osvědčeného receptu na bázi přírodních a rostlinných olejů s přírodním
olejem z čajovníku.
Jedna láhev stačí na 5 - 10 m².
Vhodné pro dětské hračky (DIN EN 71-3)
Odolnost vůči slinám a potu (DIN 53160)
Způsob použití

Povrch musí být před aplikací suchý o očištěný od prachu. Olej naneste bezbarvou měkkou
přírodní textilií v tenké rovnoměrné vrstvě na povrch dřeva. Ochranná funkce oleje se vytvoří
na povrchu nábytku až po několika dnech, po tuto dobu nečistěte povrchu prostředky na bázi
vody a zamezte styku povrchu s vodou. Následně lze povrch nábytku čistit lehce navlhčenou
prachovkou. Po nějaké době je vhodné opět nábytek ošetřit olejem. Frekvence ošetření olejem
závisí na typu dřeva, použití, klimatických podmínkách a namáhání povrchu.
Bezpečnostní pokyny
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Technická data
Doba skladování: minimálně 2 roky (v uzavřeném obalu a při pokojové teplotě)
Vyrobené ve Švýcarsku
Obsah: 500 ml
Dovozce:
CZECH KÖNIG, s.r.o.
Dřevařská 491,
500 03 Hradec Králové, Česká republika
Tel.: +420 776 003 089, +420 728 373 272
E-mail: info@czech-konig.com, web: www.czech-konig.com
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TECHNICKÝ LIST – SK
Renuwell® Möbel-Öl – Olej na drevený nábytok
Vlastnosti výrobku

Bezfarebný olej na drevený nábytok Möbel-Öl od švajčiarskej značky Renuwell® vyrobený
na báze prírodných a rastlinných olejov. Pre olejovanie, čistenie, osvieženie, starostlivosť a
ochranu olejovaného a nelakovaného povrchu dreva. Vhodný na prírodné, surový,
vylúhovaný, morený, voskovaný, teakový, svetlý a tmavý drevený nábytok. Pre starožitný a
nový nábytok v interiéri i vonku. Ideálny tiež pre všetok drevený záhradný nábytok a okenice
atď.
Zloženie výrobku

Vyrobené podľa osvedčeného receptu na báze prírodných a rastlinných olejov s prírodným
olejom z čajovníka. Jedna fľaša stačí na 5 - 10 m². Vhodné pre detské hračky (DIN EN 71-3)
Odolnosť voči slinám a potu (DIN 53160)
Spôsob použitia

Povrch musí byť pred aplikáciou suchý o očistený od prachu. Olej naneste bezfarebnou
mäkkou prírodnou textílií v tenkej rovnomernej vrstve na povrch dreva. Ochranná funkcia
oleja sa vytvorí na povrchu nábytku až po niekoľkých dňoch, po túto dobu nečistite povrchu
prostriedky na báze vody a zamedzte styku povrchu s vodou. Následne možno povrch
nábytku čistiť ľahko navlhčenou prachovkou. Po nejakej dobe je vhodné opäť nábytok ošetriť
olejom. Frekvencia ošetrenie olejom závisí od typu dreva, použitie, klimatických
podmienkach a namáhanie povrchu.
Bezpečnostné pokyny
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Technické údaje
Doba skladovania: minimálne 2 roky (v uzatvorenom obale a pri izbovej teplote)
Vyrobené vo Švajčiarsku
Obsah: 500 ml
Dovozca:
CZECH KÖNIG, s.r.o.,
Dřevařská 491,
500 03 Hradec Králové, Česká republika
Tel.: +420 776 003 089, +420 728 373 272
E-mail: info@czech-konig.com, web: www.czech-konig.com
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