
Stručný návod k použití 

 

SOKRATES®  Dvousložkový 

vysokosušinový olej 
 

Dvousložkový olej je dvoukomponentní nátěrová hmota, určená pro 

povrchovou úpravu zvláště namáhaných povrchů dřeva a kamene, jako jsou 
dřevěné podlahy, pracovní desky stolů, restaurační stoly, schodiště                

a podobně v interiéru. 

Nový 2K olej na dřevo se vyznačuje vysokou odolností na bytové chemikálie 
a vodu. Má zvýšenou odolnost na oděr. 

 
Charakteristika 

❖ Hořlavina         III.  třídy 
❖ Obsah sušin               98 % 

❖ Tužidlo                 isocyanát 
❖ Mísící poměr tužidlo olej 1:10 

❖ otevřená doba do   8 hodin při teplotě 18° až 23°C 
❖ Obvyklá spotřeba  25 – 30 g/m2 

❖ Maximální spotřeba  60 g/m2 
❖ Měrná hmotnost       0,86 g/m2 

Splňuje požadavky protiskluznosti podle směrnice BGR a normy DIN 
51130 
 

Otevřená doba je doba, po kterou nátěrová hmota smísená s tužidlem je 

zpracovatelná. 
 

Nátěrový postup: 

Před použitím za stálého mísení oleje postupně přilévejte tužidlo a vše řádně 
rozmíchejte. 

Doba zpracovatelnosti směsi je do 8 hodin od natužení. Zvýšená teplota 
zkracuje dobu natužení. 

 
Příprava povrchu 

Dřevo musí být nasákavé, intaktní (neporušené), bezvadně přebroušené, 
suché, čisté, beze stop silikonu a prachu. Při zpracování musí být dodržena 

teplota okolí nejméně 12°C. Před velkoplošným použitím vždy proveďte 
zkoušku celé povrchové úpravy na originálním podkladovém materiálu, 

abyste se ujistili, že bude dosaženo požadovaného výsledku. 
Alergikům doporučujeme nejdříve provést test snášenlivosti podle 

konzultace s ošetřujícím lékařem. 
 

Aplikace 
Olej nanášíme, válečkem pro parketové laky, štětcem, tamponem nebo 

stěrkou rovnoměrně po celé ploše. 
Po 20 – 30 min. v závislosti na teplotě ovzduší a teplotě podkladu, vhodným 

hadrem odstraníte  přebytečný nevsáklý olej. Následně celou plochu 

dokonale dosucha rozleštíme. 



Další nátěr lze provést nejdříve po 2 – 3 hodinách. Pokud bude vhodné před 

druhým nátěrem provést přebroušení plochy brusným papírem č. 220 – 240 
bude nutné dobu schnutí prvního nátěru prodloužit na 12 hodin. 

 
Čištění nářadí: 

Terpentýnem, nebo vhodným ředidlem. 
 

 
 

Doba schnutí povrchu. 
• Úplně přístupná plocha po 12 hodinách. 

• Zatížitelný po 24 hodinách. 
• Plně zatížitelné po 5 dnech a mohou být pokryty kobercem / textilem. 

• Doba schnutí odpovídá optimálním klimatickým podmínkám. 
 

Čištění nářadí: 
Terpentýnem, nebo vhodným ředidlem. 

 

Povrchová údržba 
Viz předpis pro povrchovou údržbu olejů CLOU a ASUSO na www.barvy-

sokrates.cz 
 
Hygiena práce: 
Při zpracování dodržujte obvyklá pravidla pracovní hygieny, řiďte se podle pokynů 

bezpečnostního listu. Olejem nasycené hadry, pracovní náčiní anebo 
pracovní oděv se mohou v suchu v případě nahromadění tepla samy 

vznítit. Proto všechny hadry apod. po použití přechovávejte v uzavřené kovové 
nádobě zalité vodou. Zbytky výrobku se likvidují podle předpisů o nebezpečném 
odpadu.  

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry. Zamezte styku s kůží. 
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Nevylévejte 

do kanalizace. Používejte jen v dobře větraných prostorách. Prázdné obaly 
předejte k recyklačnímu zpracování. 

 

 


