
 

 
                   

KARTA TECHNICZNA 

 

 

 

 

                        OLEJ DO BLATÓW 

 

 
 
Olej przeznaczony jest do konserwacji i zabezpieczania drewnianych blatów, elewacji łazienkowych, 

mebli itp. Odżywia i impregnuje drewno, chroni je przed działaniem wody, zabrudzeniami i plamami. 

Nadaje mu naturalne matowe wykończenie, zachowując efekt surowego drewna. Odporny na kontakt z 

gorącymi naczyniami. 

 

 
 
Zapach: typowy 
Konsystencja: ciecz 
Temperatura nakładania: temperatura pokojowa 
Temperatura zapłonu: 23,5 oC 
Temperatura wrzenia nie określono 
Czas schnięcia: 24 h 
Rozpuszczalność: rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych 
Wydajność: 500 ml do 7 m² 
Narzędzia do aplikacji: pędzel, bawełniana ściereczka, pakuły bawełniane 
Czyszczenie narzędzi: 
Zawartość LZO 

benzyna lakowa 
produkt zawiera 417,17 g/l LZO  
 

 
 
1. Dokładnie wymieszać olej  przed użyciem  
2. Nakładać na czyste i suche drewno w temperaturze pokojowej 
3. Za pomocą pędzla nałożyć pierwszą warstwę oleju zgodnie z kierunkiem włókien drewna  
4. Po około 15 minutach usunąć nadmiar oleju za pomocą czystej, suchej, bawełnianej ściereczki  
5. Pozostawić do wyschnięcia na około 4 h  
6. Nałożyć drugą warstwę oleju zgodnie z kierunkiem włókien drewna  



 

 
                   

7. Po około 15 minutach usunąć nadmiar oleju  
8. Pozostawić do wyschnięcia na około 24 h  
9. Zalecenie - delikatnie przeszlifować powierzchnię papierem ściernym lub gąbką ścierną i odpylić  
10. Jeśli powierzchnia została przeszlifowana lub wykazuje chłonność wody, nałożyć trzecią warstwę 

oleju  
11. Pozostawić do wyschnięcia na około 24 h 
 

 
 
1. W przypadku surowego lub olejowanego drewna - starannie przeszlifować drobnoziarnistym papierem 

ściernym i odpylić. 
2. W przypadku drewna lakierowanego lub malowanego -  należy usunąć warstwę  farby/lakieru przy 

użyciu Środka do usuwania starych powłok potem przeszlifować i odpylić . 
3. W przypadku drewna woskowanego – usunąć wosk za pomocą Środka do usuwania wosku marki 

Colorit, przeszlifować i odpylić. 
4.  Aby uzyskać maksymalną ochronę blatu zalecane jest olejowanie powierzchni przynajmniej  raz w 

miesiącu. 
5. Pielęgnacja – delikatnie przeszlifować powierzchnię papierem ściernym lub gąbką ścierną, odpylić i 

nałożyć olej czystą suchą szmatką. 
6. Pozostawić do wyschnięcia na około 24h. 
7. Należy unikać kontaktu olejowanych powierzchni z wodą prze okres 7 dni od nałożenia oleju. 
 
Po zakończeniu prac nasączone olejem ściereczki bawełniane należy zanurzyć w wodzie, a następnie 

wysuszyć na wolnym powietrzu w celu zabezpieczenia przed samozapłonem. 

Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenie po zastosowaniu wyrobu 

należy intensywnie wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do użytkowania. Zabezpieczone olejem 

blaty nie mogą bezpośrednio kontaktować się z żywnością. 

OPAKOWANIE 
Puszka 0,5 l  - opakowanie zbiorcze 8 sztuk 
 
MAGAZYNOWANIE 
Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, zawsze pod zamknięciem.  
 
OKRES PRZYDATNOŚCI 
48 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu 
 
ATESTY I CERTYFIKATY 
Produkt posiada Atest PZH   PKWiU 20.30.12.0 

PRODUCENT  
ICA POLSKA Sp. z o.o. ul. Gliniana 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.044 645 30 80 www.colorit.pl 
 
OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP 



 

 
                   

Wszelkie informacje toksykologiczne zawarte są w odpowiednich kartach charakterystyk naszych 
produktów. Informacje podane w powyższej karcie technicznej mają jedynie charakter wskazówek. 
  

 


