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Časom overená životnosť

Neuveriteľný výsledok

Bezkonkurenčne bezpečný 
a environmentálne šetrný

Jednoduchá aplikácia

 

ODIE’S OIL UNIVERSAL FINISH –  

ODIE’S UNIVERZÁLNY OLEJ  

THE UNIVERSAL FINISH AND POLISH 

UNIVERZÁLNA POVRCHOVÁ ÚPRAVA 

 

 

VLASTNOSTI: 

Ochrana & Krása 

Vhodné pre rôzne povrchy 

Leští & Ochraňuje 

Obnovuje & Revitalizuje 

 

Odie’s Oil The Universal Finish je mix prírodných  

olejov a voskov, finálna povrchová úprava dreva 

a stabilizátor. Má smotanovú, svetlú jantárovú farbu 

a konzistenciu podobnú medu s príjemnou vôňou 

bez obsahu rozpúšťadiel a toxických látok. Preto je 

Odieʹs bezpečný pre všetkých : deti, zvieratá, 

životné prostredie. Obsahuje prírodné UV inhibítory 

– poskytuje ochranu voči slnečnému žiareniu. 

Rovnako pôsobí aj ako inhibítor hrdze. 

POUŽITIE 

Ideálna povrchová úprava dreva, kovov, kože, 

kameňa, betónu, mramoru, tehál, plastov, 

epoxidovej živice. Vhodný do interiéru aj exteriéru. 

Na všetky druhy dreva, domáce aj exotické. Oživuje 

staré povrchové úpravy.  

PRÍPRAVA PODKLADU 

Podklad musí byť pred aplikáciou suchý, odmastený, 

zbavený prachu a nečistôt. Staré alebo poškodené 

drevo (voskované, lakované, namorené): odstráňte 

starý povrch, obrúste brúsnym papierom alebo 

brúskou, oškrabte, okartáčujte a zotrite prach. Nové 

drevo: obrúste brúsnym papierom, okartáčujte a 

zotrite prach. 

Rovnako vyčistite akýkoľvek iný druh povrchu. 

APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ 

PROSTRIEDKY 

Pred použitím dôkladne Odie’s Oil The Universal 

Finish premiešajte alebo pretrepte. Naneste malé 

množstvo. Základné pravidlo : „Menej je viac!“ 

Produktov Odieʹs stačí použiť naozaj málo! Preto 

aplikujte šetrne. Rozotrite rovnomerne kreditnou 

kartou po celom povrchu a dôkladne vmasírujte do 

povrchu rukou alebo padom. Ak po cca  20min. od 

nanesenia sa naolejovaný povrch zdá byť suchý na 

dotyk, je potrebné naniesť produkt na suché miesto 

znova, kým budú naolejované póry úplne 

nasiaknuté. Povrchovú úpravu nechávajte vsiaknuť - 

pôsobiť minimálne 40 minút, maximálne 8 hodín. 

Následne zotrite bavlnenou utierkou úplne do 

sucha. Povrch má byť po dokončení na dotyk suchý.  

Nesmú zostať  na povrchu viditeľné stopy po 

prejdení prstami. Pred použitím nechajte povrch 

natretý Odie’s vyschnúť 3 dni. 
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Pre vyššiu ochranu a lesk aplikujte ďalšie vrstvy 

Odie’s Oil, prípadne ostatné produkty Odie’s. Medzi 

jednotlivými vrstvami nie je potrebné brúsenie 

a odstup v aplikácii ďalších vrstiev je 10 – 24 hodín. 

Aplikujte finiš Odie’s Oil pomocou štetca, brúsneho 

kotúča (oceľová vlna alebo iný), vašimi rukami alebo 

handrou. Takmer každý aplikátor bude fungovať! 

Najvyššiu výťažnosť získate pomocou aplikačného 

padu. 

DOBA SCHNUTIA A ZRENIA 

Odporúčame počkať aspoň 72 hodín, kým začnete 

používať výrobok alebo ukladať nábytok na 

podlahu. Viete to používať okamžite, len dbajte na 

to, aby sa na povrch nedostala žiadna tekutina až do 

doby úplného vyzretia. 

Doba zrenia pri väčšine druhoch driev je 2-3 týždne, 

pričom orech vyžaduje 3 týždne. Je veľmi dôležité 

dodržať čas zrenia pre dosiahnutie optimálnych 

výsledkov. 

SKLADOVANIE 

Skladujte pri izbovej teplote, na suchom mieste 

v dobre uzavretých obaloch a na dostatočne 

vetranom mieste. Otvorené nádoby musia byť 

opätovne dôsledne uzavreté a skladované vo 

vzpriamenej polohe, aby sa vyhlo únikom. Skladujte 

produkt v originálnej nádobe. 

TECHNICKÉ  ÚDAJE 

• Výdatnosť: 12 – 40 m2 v závislosti od 

druhu dreva a stupňa brúsenia povrchu 

• Fyzikálne vlastnosti: 
Zápach: jantárový 
Fyzikálny stav: tekutý (pasta) 
Bod vzplanutia: 289˚C 

 

INFORMÁCIA O PRODUKTE 

Balenie: 266 ml 

Doba spotreby: po otvorení odporúčame 

spotrebovať do 3 mesiacov 

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA 

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 

OSTATNÉ INFORMÁCIE 

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú 

zostavené na základe laboratórnych poznatkov a 

našich odborných skúseností s cieľom, aby pri 

použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie 

výsledky na profesionálnej úrovni.  

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku 

či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú 

zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi 

odborne a remeselne správne naše materiály 

vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k 

predpokladanému použitiu za daných podmienok v 

objekte. Podmienky alebo metódy manipulácie, 

použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo 

zodpovednosť distribútora.  

Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním 

jeho novelizácie.  
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