
  
 
 
 

Popis výrobku               : Tvrdý podlahový olej do interiéru  

Charakteristika              : Přírodní tvrdý olej na vnitřní dřevěné podlahy na bázi lněného a tungového oleje 
s vysokým obsahem pevných látek. Výrobek výborně penetruje do dřeva a tím ho chrání 
před zanášením nečistotami, vznikem skvrn a před vysycháním. Zvýrazňuje přirozenou 
strukturu dřeva. Dřevěné podlahy a parkety ošetřené tímto olejem se snadno udržují, 
dobře se obnovují, a to i za intenzivního používání. Výrobek se dobře snáší 
s akrylátovými i alkydovými nátěry produktové řady Koopmans. 
 

 

• pro staré i nové podlahy � snadné použití 
• pro evropské i exotické dřeviny � pohodlná údržba povrchu 

 � oživuje a trvale chrání 
 � hedvábný vzhled, hydrofobní 

úprava 
 � šetrný k životnímu prostředí 
 � zvýrazňuje přirozenou strukturu 

dřeva 

 

Technické údaje 
Složení                :  kombinace lněného a tungového  
                               oleje 
Hustota při 20 °C : cca 1,02 kg/l 
Doba schnutí       : polosuchý po cca 8 hodinách,  
                              suchý po cca 20 hodinách 
2. vrstvu lze         : po 24 hodinách 
nanášet 
Lesk                     : polomatný 
Obsah pevných    : cca 70 % obj. 
částic     
Vydatnost             : 20 – 25 m2/l značně závisí na  
nanášení                 druhu a zpracování dřeva, 
                                způsobu aplikace 

Nanášení               •      lazurovacím štětcem 
• nanášecí špachtlí 
• bavlněným hadříkem 
• válečkem s vlasem 
       4 mm z mikrovlákna 

Balení                    :  1 l; 2,5 l; 5 l  
Aplikační               :  nenanášet při teplotě pod +10 °C  
podmínky                 a vlhkosti vzduchu nad 85 % 
Čištění                  :  lakový benzín 
Ředidlo                 :  nedoporučuje se dále ředit 
Skladovatelnost    :  dle data uvedeného na obalu 
 

Podklad 
Povrch dřeva určený k ošetření výrobkem YAGOLIE 
musí být suchý, správně přebroušený a zbavený 
prachu. Maximální vlhkost by neměla přesáhnout 15%. 
 

Pracovní postup 
Před nanášením je potřeba olej důkladně rozmíchat  
a na vytipovaném podkladu zkontrolovat jeho barevný 
odstín. Optimální aplikační teplota vzduchu je mezi 15 ° 
až 25 °C a vlhkost vzduchu mezi 40-60 %.  
 

 
Pracovní postup 

Minimální teplota použití je 10 °C. Těsně před 
nanášením první vrstvy se doporučuje povrch dočistit 
jemným a čistým štětcem. Tento postup zvýrazní 
plastické zobrazení dřeva a zdůrazní jeho jedinečnou 
kresbu. Chcete-li barevně upravit povrch podlahy, 
nejdříve naneste některý z barevných provedení 
YAGOLIE PARKET  
a následně povrch ošetřete bezbarvým výrobkem. 
Výrobek se natírá nanášecí špachtlí, válečkem 
z mikrovláken, štětcem nebo pláténkem rovnoměrně  
v tenké vrstvě. Po 15 minutách od nanesení oleje, se 
mechanicky vtírá krouživým pohybem pomocí čistého  
a suchého plátna. Nátěr je zaschlý po 24 hodinách. 
Pokud je povrch po prvním nátěru na dotek hrubý, měl 
by se lehce přebrousit brusným papírem o zrnitosti P 
180 – 220 a povrch opět zbavit veškerého prachu. Na 
takto připravený povrch se nanáší druhá, tenká vrstva 
oleje a nakonec se znovu mechanicky vyleští, podobně 
jako předchozí vrstva. Po 24 hodinách od nanesení 
druhé vrstvy se doporučuje aplikovat ochranný vosk 
řady Koopmans. Vosk se nanáší štětcem nebo měkkou 
tkaninou a nejdéle po 10-15 minutách se vyleští 
bavlněnou tkaninou. Takto ošetřená plocha je pochozí 
po 24 hodinách. Celkové vytvrzení vrstev je v závislosti 
na druhu dřeva po 7-14 dnech. Po tuto dobu musíme 
být k ošetřenému po vrchu opatrní. Povrchy ošetřené 
výrobkem YAGOLIE PARKET a ochranným voskem se 
myjí vodou, případně s malým množstvím čisticího 
prostředku (doporučujeme používat přípravek P. K. 
Cleaner NS 90). Podlahy nedrhneme. Dřevěné podlahy, 
které potřebují renovaci a nebyly upracované voskem 
(ale pouze olejem), lze po očištění uvést do původního 
stavu nanesením jedné vrstvy oleje. Podlahy ošetřené 
na po vrchu voskem je nutné při renovaci přebrousit, 
očistit a nanést jednu vrstvu oleje a jednu vrstvu 
ochranného vosku. Stav podlahy doporučujeme 
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zkontrolovat jednou ročně a v případě potřeby provést 
renovační nátěr. 
 

Barevné odstíny 
Bílý, palisandr, šedý, bílá káva, ořech, starý dub.   
 

Bezpečnostní pokyny 
Informace týkající se bezpečnostních pokynů, ekologie 
a zneškodňování zbytků a obalů obsahuje 
bezpečnostní list a také jsou uvedené na etiketě 
výrobku. 
Používejte vhodné ochranné rukavice. Je-li to nutné, 
také ochranné brýle. Pracujte v dobře větraných 
prostorách. 
Tkaniny a papír znečištěné výrobkem, s ohledem na 
možnost vznícení, uchovávejte výhradně v k tomu 
určených dobře uzavíratelných nádobách, buď zalité 
vodou, nebo je nechte na vzduchu dobře vyschnout.  
Skladujte v původním, těsně uzavřeném obalu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výrobce                     P.K. KOOPMANS 
                                  LAKFABRIEKEN B.V . 
                                  Postbus 4 9172 ZS Ferwert        
                                  (FRL.) 
                                  tel.: +(31) 0518-411292 
                                  www.koopmans.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších 
poznatků a zkušeností, především údajů poskytnutých výrobcem 
v poslední platné verzi P. K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN, 
Holandsko, který si ponechává právo na provádění změn bez 
povinnosti informovat konečné zákazníky. Vzhledem ke skutečnosti, 
že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít 
odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím 
doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. 
Reklamaci barevných odstínů uznáváme pouze při doložení na 
zkušebním nátěru. Reklamace barevných závad po zpracování 
nemůžeme uznat. V případě vaší nejistoty před použitím kontaktujte 
naše technické oddělení. 
 
 
Dodavatel                    METRUM s.r.o.  
                         gen. Štefánika 1638 
                                     750 02 Přerov 
                                     tel.: 581 728 228 
                                     www.metrum.cz 


