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bezbarvý

nevytváøí povrchový film

rychle a efektivnì k dokonalému 
povrchu

pøírodní, osobité povrchy
 s BIOFA Nábytkovým olejem Kat. è. 2049

Popis produktu:

BIOFA Nábytkový olej je koncentrát se stávající 
z pøírodních olejù, pryskyøic a voskù. Je vhodný 
pro ošetøení nábytku a interiérovou výstavbu. 
Nábytkový olej zaruèuje odolné povrchy, které 
chrání vlhkostí, špínou a opotøebením. 

Pracovní postup:

1. Pøíprava
Podklad musí být suchý (maximální vlhkost 
døeva 14%) a bez jakéhokoli zneèištìní, prachu 
a mastnoty. Pøi nízkých teplotách se prodlužuje 
doba schnutí. Doporuèujeme finální brus 
nábytku a vnitøní výstavby hrubostí P 180 - 240.

2. Zpracování
BIOFA Nábytkový olej dùkladnì promíchat. 
Nanést tence a rovnomìrnì a dobøe rozetøít. 
Pro nábytek a vnitøní výstavbu se nátìr provádí 
štìtcem, mìkkým hadrem bez chlupù nebo 
støíkací pistolí, po 30 - 50 minutách vyleštit do 
sucha bílým padem nebo bavlnìným hadrem. U 
zvláštì savých døev a velmi zatìžovaných 
povrchù lze po 12 hodinách nanést 2. nátìr.
Dùležité: Pøi zpracování a schnutí produktu 
dbejte na optimální cirkulaci èerstvého 
vzduchu!
Prostudujte Technický list

3. Èištìní pracovního náøadí
Okamžitì po ukonèení práce vyèistit NAPONA 
2090 nebo BIOFA Øedidlem 0500.

4. Èištìní a údržba povrchù
Mìkkým suchým hadrem. Pro mokré èištìné 
doporuèujeme NACASA Univerzální èisticí 
prostøedek 4010. K údržbì povrchu rozetøete 
tence a rovnomìrnì trochu Nábytkového oleje 
mìkkým hadrem bez chlupù a povrch do sucha 
vyleštìte. 

5. Oživení
Postižená místa mohou být ošetøena olejem na 
péèi ze Soupravy na údržbu a opravy 2081. Pro 
oživení pracovních ploch použijte BIOFA Olej na 
pracovní desky 2052. 
Prostudujte Návod na péèi.

Seznam doporuèených položek:

BIOFA Nábytkový olej 2049

Bílý pad

Nacasa 4010
Souprava na údržbu a opravy 2081
Olej na pracovní desky 2052

Napona 2090 nebo Øedidlo 0500
Bavlnìný hadr

Brusný papír P 180 - 240 

BIOFA CZ s.r.o.
Èerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 222 364 330
Fax: +420 222 364 329
info@biofa.cz; www.biofa.cz

Další otázky?
Zavolejte nám, pošlete nám fax, napište nám  
nebo ještì lépe, kontaktujte našeho 
obchodního zástupce!
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