
TECHNICKÝ LIST 

SOKRATES®  Dvousložkový 

vysokosušinový olej  
 
 
 

Charakteristika 
Dvoukomponentní tvrdý olej pro první ošetření povrchu dřeva 
a dřevěných podlah. Díky impregnačnímu působení oleje 
získá dřevo na pohmat příjemný a špínu odpuzující matný 
povrch. Zvláště vhodné k použití na silně namáhaných 
plochách. Přídavkem druhé složky (tvrdidla) se výrazně 
zkracuje doba zasychání oleje a optimalizují se vlastnosti 
povrchu. 
 

 
Vlastnosti 

❖ vyrobeno na bázi rostlinných olejů 
❖ 100% obsah sušiny 
❖ neobsahuje organická rozpouštědla, činidla ani 

škodliviny 
❖ šetří čas při použití v tzv. Jednodenním systému 

„1=2“ - při nanášení mohérovým (4 mm) válečkem 
bude parketová 

❖ podlaha hotová jen po jednom nánosu oleje                   
v jediném dni 

❖ nanášení je možné válečkem nebo stěrkou 
❖ velmi výhodný díky nízké spotřebě 

Oblasti použití 
❖ vhodné pro silně zatěžované plochy 
❖ optimální odolnost vzniku skvrn od vody, proto je 

vhodný k použití také v kuchyních i koupelnách 
❖ splňuje požadavky na protiskluzové vlastnosti podle 

hodnotící skupiny R10 podle směrnice BGR a normy 
DIN 51130 

 

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. 
 

Zpracování 
Před použitím obě složky dobře rozmíchejte a pokud je olej 
příliš chladný, nechejte ho zahřát na teplotu zpracování. 
Následně do oleje přidejte tvrdidlo v poměru 10:1 a dobře 
dohromady zamíchejte. Namíchanou směs zpracujte v limitu 
jedné hodiny. 
 

a) válečkem 
Namíchanou směs naneste jedenkrát rovnoměrně tence 
mohérovým válečkem 4 mm. Po 20-30 minutách odeberte        
z povrchu nevsáknutý přebytek a talířovou bruskou s plstěným 
PAD kotoučem zaleštěte do sucha. Případně přeleštěte ještě 
bílým PAD kotoučem. 

 
b) stěrkou 

Naneste rovnoměrně podlahářskou stěrkou. Po 20-30 
minutách přeleštěte bílým PAD kotoučem a bezprostředně 
poté naneste stejným způsobem druhou vrstvu. 
Pozor: 
Bezpodmínečně po každém nánosu přeleštěte 
(PAD/Fladder/kartáč/plstěný kotouč) až do suchého povrchu 
dřeva. Zbytky oleje na povrchu dřeva zpomalují schnutí              
a mohou zůstat lepivé. Na exotických dřevinách je možné, že 
nastane zpoždění schnutí. 
 

Obsažené látky 
Výrobek obsahuje rostlinné oleje, bezolovnatý urychlovač 
schnutí a alifatický isokyanát. 
 

Spotřeba 

30-60 g/m2
 na jeden nátěr. Vydatnost závisí na druhu 

nanášení a na nasákavosti dřeva. 
Celková spotřeba maximálně 60 g/m2 (odpovídá 70 ml/m2), 
výsledná vrstva za sucha je < 60 g/m2. Nanášená směs oleje 
a tvrdidla se vpije do dřeva a netvoří film na povrchu dřeva. 
 

Doba schnutí 
Po 12 hodinách lze na opracovanou plochu vstoupit, po 24 
hodinách je plocha lehce zatížitelná a po 10 dnech je 
vytvrzená k plnému zatížení. 
 

Čištění a ošetřování 
Optimální pro ošetřování plochy opracované dvousložkovým 
olejem je SOKRATES® Čistící a udržovací olej. 
Plochu v prvních 10 dnech čistěte pouze nasucho, 
nepoužívejte vlhké vytírání a žádné čistící a ošetřovací 
prostředky. Při zpracování dodržujte pokyny příslušného 
technického listu a návod k ošetřování.  
 

Očištění nářadí 
Nářadí ihned po použití očistěte vhodným ředidlem nebo 
terpentýnem. 
 

Velikost balení a skladovatelnost 

• 0,75 litru + tvrdidlo  

• 2,5 litru + tvrdidlo 
Lze skladovat v originálním neotevřeném balení po dobu 12 
měsíců. 
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 
nádobě nebo je zlikvidujte nebo spalte. 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. 
 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 
Používejte vhodné pracovní rukavice. Při práci nejezte, nepijte 
a nekuřte. Při zasažení oka vyplachujte proudem čisté vody!  
Při práci dostatečně větrejte! 
 

Likvidace obalů s tekutými zbytky nátěrové hmoty:  
Při likvidaci obalů s tekutými zbytky nátěrové hmoty je nutno 
postupovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, 
ve znění prováděcích předpisů (vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb. 
Katalog odpadů, vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. o  
podrobnostech nakládání  s odpady). Zbytky našich nátěrových 
hmot je možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných 
předpisů. 
 

Poznámka: 
Na ucelené plochy používejte vždy materiál z jedné výrobní 
šarže. Při užití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný 
odstín a lesk. Barevné odstíny a stupně lesku různých šarží 
doporučujeme před aplikací smíchat ve větší nádobě. 
Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrové 
hmoty, včetně správné aplikace celého předepsaného 



TECHNICKÝ LIST 

                                    Pro firmu:     
                              BUILDING PLAST spol. s r.o.   
                                    Nádražní ulice  786                                       tel.: +420 495 489 000                  email: info@barvy-sokrates.cz 
                                    503 51 Chlumec nad Cidlinou, CZ                                                                         http://www.barvy-sokrates.cz 
 
 
                                        Vyrobil:          
 Alfred Clouth Lackfabrik GmbH & Co. KG, 
                     Otto-Scheugenpflug-Straße 2                                    tel.: 069/89007 - 0                   email: info@clou.de 
                                         Offenbach/M        DE                                                    fax: 069/89007-143                             http://www.clou.de 
  

 

nátěrového systému. To znamená, že vždy musí zvážit 
všechny okolnosti, které  mohou ovlivnit konečnou kvalitu 
povrchové úpravy. Reklamaci barevných odstínů a stupně 
lesku uznáme pouze za podmínek předem zhotoveného 
zkušebního nátěru, který bude předložen        k reklamaci. Na 
případné reklamace odstínu a lesku, nebo kvality dodané 
barvy uplatňované po spotřebování celého obsahu obalu s NH 
nebude brán zřetel. Toto opatření se netýká případné 
reklamace životnosti NH. Výrobce Building Plast spol. s r.o. si 
vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a 
propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění. 
 
Dodatek: 
Tyto údaje jsou údaji orientačními, jejich přesnost je ovlivněna 
vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládatelnými vlivy 
při zpracování. Doporučujeme provést vždy zkoušku na 
konkrétní pracovní podmínky a druh výrobku. Výše uvedené 
údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní podmínky, proto 

nezakládají právní nárok. Informace nad rámec obsahu tohoto 
technického listu, nebo údaje odchylující se od údajů 
uvedených v tomto technickém listu, vyžadují potvrzení 
výrobního závodu.  Na tyto případy se vztahují všeobecné 
obchodní podmínky výrobce. 
 
Reklamace: 
Reklamace barevných odstínů a stupně lesku, bude uznána 
pouze tehdy, pokud byl před realizací proveden zkušební 
nátěr a ten byl reklamován. Při použití stejné výrobní šarže je 
zaručen stejný barevný odstín. Barevné odstíny různých šarží 
doporučujeme před aplikací smíchat ve větší nádobě a 
dokonale rozmíchat. Typ, povrch a barevnost dřeva ovlivňují 
výsledný odstín nátěru.  
Podrobnější informace jsou uvedeny v Bezpečnostním listě 
výrobku. 
 
 

 
 
 
Výše uvedené údaje jsou založeny jak na rozsáhlých pokusech v laboratoři tak na základě praxe. Naše výrobky jsou podrobeny stálé a kompletní kontrole kvality. 
Výsledný povrch je určený především kvalitou použitých výrobků, řemeslným provedením práce, místními podmínkami a použitým dřevem. Deklarovaných 
vlastností bude dosaženo, bude-li výrobek zpracováván podle našeho návodu, dbejte vždy na dodržování údajů technického listu. Garantujeme jen bezvadnou 

kvalitu našich výrobků, jejichž vhodnost je v konkrétních podmínkách v případě pochybností nutné nejdříve prověřit zkušebním nátěrem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


