Olejování exotického dřeva
Synteko NATURAL
Alkydový olej bez obsahu rozpouštědel, který zvýrazňuje kresbu exotického dřeva a zabraňuje
vyblednutí laku
BROUŠENÍ





Zbruste povrch, abyste odstranili staré ošetření a nečistoty ze dřeva. První broušení se
provádí hrubým brusným papírem a vysokým tlakem válce.
Vytvořte povrch podlahy tak rovný jak jen je to možné. Pokud bude podlaha lokálně nerovná,
pak toto místo obroušením vyrovnejte.
Konečné broušení proveďte pomocí papíru nebo mřížky o hrubosti 100 až 120 a s nejmenším
tlakem válce. Pokud je tlak válce příliš velký, může dojít ke stlačení měkkých částí dřeva.
Stlačená vlákna se pak budou při vracení do původního stavu zvedat.
Před aplikací oleje podlahu důkladně vysajte a otřete. Nezapomeňte odstranit prach z lišt,
okenních říms, radiátorů, atd.


PŘÍPRAVA NA OLEJOVÁNÍ





Než začnete pracovat, ochraňte přilehlé plochy proti postříkání a rozlití.
Počet potřebných vrstev závisí na množství oleje absorbovaného do dřeva.
Nejlepšího výsledku dosáhnete nanesením několika tenkých vrstev. Měkká dřeva a buk
absorbují více, tvrdá a exotická dřeva nasáknou oleje méně. Dřevo musí být dobře napuštěné,
ale nepřesycené.
Práci si dobře naplánujte, velké plochy musí být rozděleny na menší, přibližně 15-20 m2, nebo
tak velké, abyste je zvládli naolejovat do 20 minut. V horkém suchém počasí je potřeba plochy
zmenšit. Před a během aplikace kanystr dobře protřepávejte.

OLEJOVÁNÍ





Synteko NATURAL nanášejte pomocí aplikátoru s gumovou hranou, stěrkou nebo jej nalijte
přímo na podlahu a roztírejte červeným padem.
Na místa obtížně dostupná pro běžný aplikátor použijte štětec nebo malý aplikátor. Nadměrné
množství oleje bude vytvářet louže, které se budou rozstříkávat do okolí. Na leštičce nastavte
otáčky 150/min nebo podobnou hodnotu. Rozetřete olej červeným padem – při běžných
teplotách je nutné začít do 20 minut. Pokud je to nutné, přidejte více oleje. Opakujte proces
tak dlouho, dokud dřevo olej absorbuje.
Když je dřevo nasycené, vyleštěte povrch červeným padem a leštičkou s otáčkami 150/min.
Veškerý přebývající lak odstraňte bavlněným hadrem bez chomáčků, omotaným kolem
červeného padu. Pokud je hadr nebo pad mokrý, vyměňte ho.

LEŠTĚNÍ







Po 3-4 hodinách musí být povrch přeleštěn pomocí bavlněného hadru a červeného padu.
Konečné leštění se dělá suchým bavlněným hadrem bez chomáčků omotaným kolem padu a
s otáčkami leštičky 150-300/min.
Nenechte na podlaze zaschnout přebytečný olej! Vytvořily by se lesklé skvrny.
1-2 dny po finálním leštění, předtím, než podlahu vystavíte běžnému provozu, přeleštěte
červeným padem sekundárně vypocený olej.
PŘELAKOVÁNÍ VODNÍMI LAKY
Přelakování naolejovaných podlah nám dává možnost tónování lakované podlahy, zvýraznit
barevnost dřeva a snížit riziko barevných změn dřeva u vodních laků.





Toto finální lakování dává podlaze speciální ochranu a usnadňuje její údržbu. Olejované
podlahy mohou být za normálních podmínek po 24 hodinách (po 16 hodinách při použití
produktu SOLIDMAX) přelakovány všemi druhy dvousložkových vodních laků Synteko (čtěte
konkrétní Informace o produktu).
Před lakováním musí být povrch lehce přeleštěn suchým nechomáčkujícím hadrem a
červeným padem s otáčkami leštičky 150-300/min., aby byl odstraněn vypocený olej.

