
Povrchové úpravy 
olejom a voskom

Hartwachs-öl antibakteriell

Tvrdý voskový olej 
antibakteriálny

Antikwachs flüssig 
Antický tekutý vosk

Pigmentpaste 
Pigmentová pasta 

na dofarbenie 

olejov a voskov

prírodný produkt z včelieho vosku
výborne impregnuje drevo do hĺbky a vytvára     
na povrchu tenký film
drevo má otvorené póry a je paropriepustné
vytvára hladký a opticky pekný pútavý povrch
príjemný na dotyk

 0,25 l; 0,75 l; 20 l
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Bezfarebné prevedenie v balení:

Upozornenie: prírodný včelý vosk neodoláva vode a 
chemikáliám používaných v domácnosti 

nábytok, starožitnosti, dvere, 
obklady stien a stropov

nanotechnológia zabraňujúca tvorbe 
       a množeniu baktérií a plesní

výborne impregnuje drevo do hĺbky a vytvára
       na povrchu tenký film

drevo má otvorené póry a je paropriepustné
po  zaschnutí vytvrdí povrch, pričom nelepí 

       a nepriťahuje špinu a prach
odoláva všetkým chemikáliám používaných 

       v domácnosti
vodeodolné

Bezfarebné prevedenie v balení: 0,75 l; 1 l; 5 l; 20 l   
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podlahy, parkety, dlážkovice, 
schodištia, nábytok, 
pracovné kuchynské dosky, 
dvere, hračky

výrazne dofarbujúce nanopigmenty
zaručujúce výbornú svetlostálosť
vodeodolné

Balenie: 100 ml, 1 l  
   

Farebné prevedenia:

Kiefer-                    Goldbraun-             Teak- 
borovica                 zlatohnedá             tík

Mahagoni-              Nussbaum-            Palisander-
mahagón                orech                      palisander

Edelweiss-              Grau-                     Ebenholz-
biela                        sivá                        ebenovo čierna

Pigmentovými pastami je možné dofarbiť všetky oleje CLOU  
a ASUSO. Odtiene na vzorkovníkoch sú po pridaní 10% PP. 
Na docielenie intenzívnych odtieňov je možné  pridať max. 
20% pigmentovej pasty.
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CLOU Slovakia s.r.o., Levočská 4, 080 01 Prešov
www.clou.sk    clou@clou.sk
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výborne impregnuje drevo do hĺbky a vytvára      
na povrchu tenký film
drevo má otvorené póry a je paropriepustné
po  zaschnutí vytvrdí povrch, pričom nelepí          
a nepriťahuje špinu a prach
odoláva všetkým chemikáliám používaných          
v domácnosti
vodeodolné

Príprava povrchu:
 základné brúsenie: P 150 /podlahy/ až P 240 /nábytok/
 medzibrus medzi vrstvami: P 240 - 280

Počet vrstiev: nábytok 2x, podlahy 3x
 
Aplikácia:  štetcom, tampónom 
   
Schnutie: cez noc /12 hodín/ 

Výdatnosť:
2 až 20 m /liter (v jednej vrstve)

Balenia: 0,75 l; 2,5 l*; 20 l   
 * len bezfarebné prevedenie

Farebné prevedenie:
0.bezfarebné           1.svetlohnedé         2.červenohnedé
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Hartöl
Tvrdý olej

Hartwachs-öl 
Tvrdý voskový olej

Arbeitsplatten-öl 
Olej na pracovné dosky

nábytok, parkety,  schody, 
drevené obklady stien, hračky 
a všetky drevené masívne 
a dyhované materiály v interiéri 
a kryté časti v exteriéri 
 

spĺňa normu DIN EN 71, časť 3
   (vhodné na detské hračky)

možnosť dofarbenia  pigmentovými pastami   
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vysoký obsah sušiny
impregnuje drevo do hĺbky 
vytvára na povrchu tenký film s vysoko odolnými 
karnaubskými voskami
drevo má otvorené póry a je paropriepustné
po zaschnutí vytvrdený povrch nelepí                   
a nepriťahuje špinu a prach
odoláva všetkým chemikáliám používaných          
v domácnosti
vodeodolné

Príprava povrchu:
základné brúsenie: P 180 
medzibrus medzi vrstvami: P 240 - 280

Aplikácia: naniesť sýto 1x
 štetcom, valčekom, tampónom, 
 nechať vsakovať 30 min.,  
 u nasiakavých drevín aplikujte 2x 
   
Schnutie:  1-2 dni, 
 nevystavovať vode do 3 dní 
 plná záťaž po 10 dňoch 

Výdatnosť:
2 až 15 m /liter (v jednej vrstve)

Balenia: 0,25 l; 0,75 l; 20 l

Bezfarebné prevedenie:    

impregnuje drevo do hĺbky a vytvára na povrchu     
tenký film s vysoko odolnými karnaubskými 
voskami
drevo má otvorené póry a je paropriepustné
po  zaschnutí vytvrdený povrch, nelepí                   
a nepriťahuje špinu a prach
odoláva všetkým chemikáliám používaných           
v domácnosti
vodeodolné

Príprava povrchu:
 základné brúsenie: P 150 /podlahy/ až P 240 /nábytok/
 medzibrus medzi vrstvami: P 240 - 280

Počet vrstiev: nábytok 2x, podlahy 3x
 
Aplikácia: štetcom, tampónom 
   
Schnutie: cez noc /12 hodín/ 

Výdatnosť:
2 až 20 m /liter (v jednej vrstve)

Balenia: 0,75 l; 2,5 l; 20 l   

Bezfarebné prevedenie:               
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možnosť dofarbenia                                         
pigmentovými pastami    

možnosť dofarbenia                                         
pigmentovými pastami    

pracovné kuchynské dosky, 
stoly, nábytok, hračky

podlahy, parkety, dlážkovice, 
schodištia, nábytok, 
pracovné kuchynské dosky, 
dvere, hračky

spĺňa normu DIN EN 71, časť 3
   (vhodné na detské hračky)

spĺňa normu DIN EN 71, časť 3
   (vhodné na detské hračky)


