
SPECIÁLNÍ OCHRANNÝ NÁTĚR PRO DŘEVĚNÉ BAZÉNY 

ABATEC OIL WOODSTAIN 

 

Podkladní i vrchní nátěr v jedné vrstvě! 

Olejový nátěr ABATEC WOODSTAIN byl vyvinut ve spolupráci se společností OSMO speciálně pro 

tlakově impregnované konstrukce dřevěných bazénů. 

Ochranný a současně dekorativní nátěr je vytvořen ze směsi přírodních rostlinných olejů a obzvláště se 

hodí pro dřevěné prvky bazénů. Povrchová vrstva je hydrofobní a poskytuje perfektní ochranu před 

vlivem povětrnosti, současně však mikroskopické póry umožňují dřevu dýchat. Ochranná vrstva také 

omezuje bobtnání i smršťování dřeva a zabraňuje vzniku trhlin a odlupování povrchu. Nátěr rovněž 

obsahuje aktivní složky poskytující zvýšenou ochranu proti plísním, řasám a dřevokazným houbám.  

Nátěr je dobře zpracovatelný a aplikace je jednoduchá. Při opakovaném nátěru není potřeba dřevo 

nijak obrušovat, novou vrstvu je možno aplikovat přímo na vrstvu původní. 

Olejový nátěr ABATEC WOODSTAIN je doporučen pro každoroční údržbu konstrukcí dřevěných bazénů. 

Dřevěné prvky ošetřené tímto nátěrem jsou chráněny proti vysychání, vytváření trhlin, plísním, řasám 

i dřevokazným houbám. Kromě toho tento nátěr obsahuje složky, které pohlcují UV záření a chrání tak 

dřevo před zešednutím. Náš olejový nátěr poskytuje maximální ochranu proti povětrnostním 

podmínkám a vytváří na povrchu dřevěné konstrukce jemný saténový vzhled. 

 

POUŽITÍ 

Určeno především pro každoroční renovaci tlakově impregnovaných dřevěných konstrukcí. Kromě 

dřevěných bazénů je možno použít také pro další venkovní dřevěné prvky jako jsou okna, dveře, 

přístřešky, ploty, pergoly či zahradní nábytek. 

 

PŘÍPRAVA POVRCHU 

Ošetřovaný povrch musí být čistý a suchý, nejvýše přípustný obsah vlhkosti je 20 %. Olejový nátěr je 

připraven k okamžitému použití. Neřeďte, před aplikací pouze důkladně promíchejte. Původní porézní 

nátěry pouze očistěte, jiný typ původního nátěru je potřeba zcela odstranit.  

Vzhled ošetřeného povrchu je ovlivněn charakteristikou ošetřovaného dřeva, pro ověření výsledného 

vzhledu doporučujeme provést zkoušku.  

 

APLIKACE 

Aplikujte rovnoměrně v tenké vrstvě na čisté a suché dřevo ve směru vláken pomocí štětce nebo 

válečku z mikrovlákna. Dobře rozetřete a nechte nátěr zaschnout za přístupu vzduchu. Poté aplikujte 

druhou vrstvu, opět rychle a tence. Při renovaci obvykle stačí pouze jeden nátěr na očištěný původní 

povrch.  

 



SLOŽENÍ 

Obsahuje přírodní rostlinné oleje (slunečnicový olej, sójový olej a lněný olej), železité oxidy, organické 

pigmenty, složky usnadňující schnutí, biologicky aktivní přísadu Propiconazole, dearomatizovaný 

lakový benzín (bez benzenu). Výrobek splňuje normu EU 2004/42/EC s obsahem látek VOC max. 400 

g/l (Cat. A/e (2010)). Podrobné složení na vyžádání. 

 

 

SKLADOVÁNÍ 

5 let a déle v suchém prostředí a v těsně uzavřeném balení. Pokud dojde ke ztuhnutí vlivem nízké 

teploty, ponechte před použitím 24-36 hodin v pokojové teplotě. 

 

 

SPOTŘEBA 

Jeden litr dostačuje na přibližně 26 m2 povrchu v jedné vrstvě. Použití na porézním povrchu může vést 

k vyšší spotřebě. 

 

 

DOBA SCHNUTÍ 

Přibližně 12 hodin za obvyklých podmínek (teplota 23 °C, relativní vlhkost 50 %). Nižší teplota vzduchu 

a/nebo vyšší vlhkost mohou zvýšit dobu schnutí. 

 

 

BALENÍ 

2,5 l obvykle dostačuje pro 65 m2 plochy v jedné vrstvě 

 

 

BAREVNÉ PROVEDENÍ 

Odstín SATIN   Odstín VELVET 

 

 

POZNÁMKA 

Výsledný barevný tón je ovlivněn charakteristikou natíraného dřeva a může se lišit od barev v 

prospektu. Natřený povrch je nejdříve hedvábně lesklý a potom získá hedvábný vzhled. Obsah biocidů 

omezuje riziko plísní a dřevokazných hub. Pro maximální ochranu aplikujte dva nátěry. 


