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MOBILOIL FORTE           
  Tvrdý olej na nábytek                                     4901, 4902, 4903, 4904 
 
 
Popis Tento olej je směsí vzácných přírodních olejů a živic, modifikovaných pryskyřicí pro účely ošetření a dokončení každého 

dřevěného povrchu, zvláště vhodný pro porézní a savé typy dřev. Vyniká svojí tvrdostí a vynikající odolností vůči vodě. Je 
určený na úpravu interiérového nábytku, dveří, dětských hraček, obložení stěn a stropů a dalších dřevěných předmětů. 
Pouze pro vnitřní použití. Odpovídá normě EN 71-3 „bezpečnost pro hračky“. 

 
 
Způsob použití Před použitím důkladně protřepejte! Na podklad, který je předem přebroušený, očištěný a odmaštěný se aplikuje 

rovnoměrně za pomocí štětce nebo hadříku. Odstranit případné přebytky materiálu, před dalším postupem nechat 6-8 hodin 
zaschnou (v závislosti na tloušťce a teplotě). Pro zvýšení hladkosti a sjednocení povrchu povrch přebrousit brusným 
papírem o zrnitosti 220/240 a poté aplikovat druhou vrstvu. Pro zabezpečení pozvolného sušení dbejte na to, aby 
nedocházelo k silnému nánosu oleje. Úplné zaschnutí po 12 hodinách a dokonalé vytvrdnutí 24 hodin od aplikace. 

 
 
Podklad Dřevo. 

Technické 
parametry -  Vzhled       olejová kapalina 
 -  Zápach      charakteristický 
 -  Barva      bezbarvý 
 -  Rozpustnost     rozpustný v rozpouštědle 
 -  Měrná hmotnost     0,85 Kg/l 
 -  Ředění      Solvoil 04 
 -  Klasifikace podle 2004/42/EU    hodnota VOC (2010): < 500 g/l  
 

     
Aplikace Štětec, hadřík 

Teplota při aplik. +5 °C až + 35 °C 

Vydatnost  8 - 12  m2/l  

Rel. vlhkost max. 80%  

Způsob dodávky Plechovky 500ml, 1Lt, 5Lt, 23Lt  

 
 
Skladování 

 Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +35 °C v původním uzavřeném balení max. 24 měsíců od data výroby. CHRÁNIT PŘED MRAZEM. 
Nevystavovat dlouhodobě slunečnímu svitu ani jiným tepelným zdrojům, chránit před otevřeným ohněm a sálavým teplem. Skladovat mimo 
dosah zdrojů tepla, plamenů a jisker.  

 

Bezpečnost práce a bezpeč. normy 
 
 
 
 
 

R10 Hořlavý; S2 Uchovávejte mimo dosah dětí; S43 V případě požáru použijte CO2, pěna nebo chemický prášek. Nikdy nepoužívat vodu; 
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.  
 
 
Likvidace obalů 
 
 
 
 
 

Pevný  odpad  může být uložen na skládce prostřednictvím oprávněné osoby. To se týká i prázdných obalů po jejich vhodném vyčištění.  
Nevylévejte do kanalizace a zamezte úniku do povrchových či spodních vod.   
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11                                                 kód odpadu  08 01 12 
Kovové obaly       kód odpadu  15 01 04 
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