
Junckers DECKING OIL / TerrasseOlie 
Impregnační olej 

 
Junckers Decking Oil / TerrasseOlie  je vytvrzovací olej 
k ošetření   měkkého  dřeva  a  některých  tvrdých  
dřevin v exteriéru, kde se vyžaduje přírodní vzhled 
povrchové úpravy.  

Odstín „Natur“ se používá v případě, kdy je vyžadován 
přírodní vzhled ošetřeného výrobku. Barevný odstín „Teak“ 
se používá v případech, kdy je vyžadován teplejší odstín 
ošetřeného výrobku. 

Unikátní složení oleje obsahuje vosk, který zajišťuje 
dokonalou odpudivost vůči vodě po dlouhou dobu. Výrobky 
v exteriéru ošetřené oleji vyžadují častější péči, věnujte 
proto pozornost stavu povrchové úpravy a včas ji renovujte. 

Technické údaje 
Typ: vytvrzovací  olej  s přídavkem  vosku  a UV 

filtrem 
Balení: 0, 75 a 2,5 ltr 
Barva: nature, golden 
Vydatnost: 12-15 m2/l
Způsob nanášení: štětec, váleček 
Teplota: +10 °C
Poměr ředění: dodává se k přímému upotřebení. Přípravek 

neředit. 
Doba schnutí: 24  –  48  hodin  po kaţdém ošetření, zcela 

vytvrzený aţ po 3 dnech 
Čištění: Junckers Thinner 007 
Skladování:  minimálně 24 měsíců v originální uzavřené 

a nepoškozené nádobě při teplotě +20° C. 
Po otevření spotřebujte. 

Pokyny pro použití 

Příprava povrchu 
Před pouţitím výrobku Junckers Decking Oil / TerrasseOlie 
musí být povrch dokonale čistý a suchý. Povrch nového 
nábytku musí být ošetřen před pouţíváním. Starší povrch je 
nutné před aplikací oleje omýt přípravkem Junckers Decking 
Cleaner / TerrasseOlie. 

Aplikace 
Přípravek nepouţívejte  na  přímém  slunci,  mohlo  by  dojít 
k zahřátí ošetřovaného povrchu a způsobit tak 
nerovnoměrné schnutí oleje. Naneste dostatečné mnoţství 
oleje. Ponechte olej působit maximálně 20 minut, na suchá 
místa olej přidávejte, z mokrých míst olej roztírejte. 
Nenechejte olej zaschnout! Můţe vytvořit skvrny na povrchu. 
Po cca 20 minutách působení oleje odstraňte veškeré 
přebytky bavlněným hadrem a dokonale vyleštěte. Při 
nanášení druhé vrstvy postup opakujte po zaschnutí. 

Ochrana životního prostředí: Nevylévejte do kanalizace, 
vodních toků a půdy. Prázdný a suchý kovový obal předejte 
na řízenou skládku. ZBYTKY PŘÍPRAVKU A ZNEČIŠTĚNÝ 
OBAL ODEVZDEJTE VE SBĚRNĚ NEBEZPEČNÉHO ODPADU. 
Doporučený kód odpadu: N - 08 01 11. 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ ! 

Materiály jako jsou hadry na čištění, papírové utěrky a 
ochranné oděvy, kontaminované výrobkem mohou se 
mohou po několika hodinách spontánně vznítit. Pro 
zamezení rizika požáru musí být veškerý 
kontaminovaný materiál skladován v kovových 
nádobách s těsným samouzavíracím víkem. 

První pomoc: V případě příznaků nebo při pochybnostech 
vyhledat lékařskou pomoc. Při bezvědomí nevpravovat nic do 
úst. Postiţenému zajistit přívod čerstvého vzduchu, teplo a 
klid. Pokud je dýchání nepravidelné nebo došlo k zástavě, 
proveďte umělé dýchání. Při bezvědomí uveďte do 
stabilizované polohy a přivolejte lékařskou pomoc. Svlékněte 
potřísněný oděv. Zasaţenou pokoţku důkladně omyjte vodou 
a mýdlem, případně pouţijte vhodný prostředek na mytí 
pokoţky. NEPOUŢÍVEJTE ředidla ani rozpouštědla. Při poţití 
nevyvolávejte zvracení, okamţitě vyhledejte lékařskou 
pomoc. 

Škodlivý pro vodní organismy, můţe vyvolat dlouhodobé 
nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 

Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento materiál a jeho obal 
musí být zneškodněny bezpečným způsobem. Při poţití 
okamţitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukaţte tento obal 
nebo označení. 

Obsahuje Propikonazol (ISO). Můţe vyvolat alergickou 
reakci. 

Obsahuje: Propikonazol (ISO) <0,6%. 

Údaje uvedené v technickém doporučení slovem a písmem slouží jako naše podpora obchodníkům a konečným odb ěratelům. Informace jsou výsledkem dosavadních zkušeností a 
nejnovějších laboratorních zkoušek a jako takové mohou být považovány pouze za vodítko v souvislosti s volbou výrobku a praco vní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní 
podmínky konečného uživatele jsou mimo naši kontrolu, nepřebíráme proto odpovědnost za výsledky. Záruky a zodpovědnost se vztahují výhradně na naše všeobec né obchodní 
podmínky. Před použitím výrobku důkladně prostudujte návod na obalu. 

VÝROBCE: 
Junckers Industrier A/S, 
DK-4600 Køge 
http://www.junckers.com 

Důležitá upozornění: 
Před použitím obsah plechovky důkladně promíchejte, 
v případě požití spreje dokonale protřepte. 

Před použitím čtěte informace na obale a dodržujte 
bezpečnostní opatření. 

http://www.junckers.com/
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