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Rhenocoll Karnauba Öl, transparentní směs vosků a olejů na dřevo
Kód: A 6025

Specifikace: Voskový olej, na bázi přírodního vosku. Tvoří velice pevné plochy. Na bázi vody, 
šetrný k životnímu prostředí, na dřevo v interiéru, roubenky, dřevěné domky, trámy, táflování, 
obklady, stavební prvky, dveře, nábytek, hračky pro děti, parkety a schody. Transparentní, 
příjemná vůně, po uschnutí neutrální vůně, tvoří sametově měkké povrchy, pouze velice jemné 
filmy. Chrání před vlhkem. 

Použití: Zpracování natíráním, máčením, stříkáním.

Konzervace: Díky cílenému výběru surovin již není nutné obvyklé ošetření proti bakteriím, 
plísni, houbám a zárodkům hniloby.

Forma dodávky/Barevný odstín: Bezbarvé a transparentní barevné 
odstíny na dřevo z vzorníku: Design Collection 8 (lazura na dřevo).

Stupeň lesku: Hedvábně matná.

Podklad: Všechna listnatá a jehličnatá dřeva.

Předúprava: Běžně se nedělá.

Další ošetření: Několikanásobný nátěr Rhenocoll Karnauba Öl je běžný, 
2-3 nátěry jsou dostačující.

Spotřeba: Cca. 40-100 ml/m² při jednom nátěru,   
80–100 ml/m² při aplikaci stříkáním, podle síly nánosu.

VOC: Kat. E / Vodní báze / Max Hodnota 130 g/L / IST Hodnota 0 g/L

Upozornění ke zpracování: 
Konzistence zpracování: 

Teplota při zpracování: 
Schnutí při normálním klima:  

Pracovní nástroje, čištění: 

Nezředěné, příp. přidat 2-3 % vody, aby se optimalizovaly 
vlastnosti při zpracování.    
Ne nižší než +5°C.
Při nanášení štětcem za několik minut.
U silnějších vrstev (nanášení stříkáním) se doba schnutí 
přiměřeně prodlužuje.
Pracovní nástroje okamžitě po použití omýt ve vodě.

Přirozená imunita          Přírodní           Minerální 
 Navrženo pro profesionální použití
 Žádné karcinogenní látky
 Neobsahuje isothiazolony ani mikroplasty 
 Pro lidi a zvířata zcela nezávadná
 Aktivní ochrana životního prostředí, vody a půdy díky

      uvědomělé eliminaci jedů
 Chráněno celosvětovým patentem

Výrobce: Rhenocoll-Werk e. K., Erlenhöhe 20, D-66871 Konken bei Kusel
Výhradní distributor pro ČR: Anna Bendová - RHENOCOLL, Havlovice 29, 34401 Domažlice 
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Další upozornění ke zpracování: Před použitím a po delší přestávce dobře zamíchat, povrch 
musí být suchý, čistý, bez mastnoty a prachu. Rovnoměrně nanést Rhenocoll Karnauba Öl. 
Doporučují se dva nátěry s vrstvou 40- 100μ, eventuelně s mezibroušením. Povrchový nátěr se 
může nanášet na neošetřené plochy. 

Péče: Po ztvrdnutí se doporučuje pravidelná péče o ošetřené povrchy s Rhenocoll Karnauba 
Öl.   Za tímto účelem se Rhenocoll Karnauba Öl zředí s 20% vody a pak se nanese hadrem 
nebo utěrkou.

Označení podle směrnice (ES) Č. 1272/2008: Bez označení 
ADR/GGVS: Nejedná se o nebezpečné zboží

Bezpečnostní upozornění: Při práci musí být dodržována běžná bezpečnostní opatření a 
předpisy příslušné profesní organizace. Data týkající se bezpečnosti a upozornění ohledně 
likvidace prosíme vždy hledejte v aktuálních technických listech.   
Určeno pro použití v průmyslových závodech.

Skladování: V originálním obalu delší dobu neskladovat a netransportovat při teplotách nižších 
než +8°C a vyšších než +30°C, dobře uzavřít. V neotevřeném originálním obalu lze skladovat 1 
rok. Po otevření brzy spotřebovat.

Dodávané objemy:
dóza 750 ml
kbelík 2,5 l
kbelík 5 l
kbelík 20 l  

Servis: Naši techničtí poradci jsou vám kdykoliv nezávazně k dispozici.
Tel.: + 420 379 724 676
Mob.: + 420 602 323 886
E-mail: rhenocoll@rhenocoll.cz
Tyto údaje jsou nezávazné a spočívají na zkušenostech z praxe a na pokusech, které byly u 
nás realizovány, nejedná se o garanci vlastností ve smyslu nejnovějšího judikátu BGH
(Spolkový soudní dvůr). V každém případě doporučujeme provést vlastní pokus, jelikož 
nemůžeme ovlivnit mnohost materiálů a jejich zpracování. Údaje odlišující se od technického 
listu nebo přesahující jeho rámec musí být písemně potvrzeny vedením podniku. V každém 
případě platí naše obchodní podmínky. S vydáním tohoto technického listu pozbývají platnost 
všechna předchozí vydání.
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