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SOKRATES®   Udržovací a čistící olej 
pro dřevěné olejované plochy 

CERTIFIKACE: 

SOKRATES® Udržovací a čistící olej splňuje vyhl.č.6/2003 Sb., hygienické limity pro pobytové místnosti; ČSN EN ISO 

16000-10, vnitřní ovzduší-část 10: těkavé látky.

 
Složení:  
SOKRATES® Ošetřovací a čistící olej  obsahuje rostlinné oleje                 
a pryskyřice, vonné pryskyřice rozpuštěné v isoparafínu. 
 
Charakteristika: 
SOKRATES® Ošetřovací a čistící olej  je součástí základní péče               
o plochy ošetřené oleji a olejovosky. Je určen k pravidelné údržbě 
všech olejovaných ploch. Zejména pak k pravidelnému ošetřování 
silně namáhaných podlah, jako jsou vstupní prostory, chodby, 
dveřní průchody, pracovní plochy stolů, úchopová místa a podobně. 
Přirozeným způsobem odstraňuje špínu, mastné skvrny, skvrny od 
alkoholu. Snižuje stopy, které vznikly dlouhodobým působením 
nezasychajícími oleji – živočišné oleje, motorové oleje, opalovací 
oleje a podobně Zahlazuje škrábance a rýhy. Po nanesení oleje 
dochází k výraznému sjednocení vzhledu povrchu. 
Vylepšuje elasticitu a oděruvzdornost voskového filmu, aniž by 
zvětšoval tloušťku filmu. 
Zásadním způsobem zvyšuje hydrofobitu povrchu. 
 
 

Vlastnosti nátěrové hmoty:   
❖ Obsah netěkavých složek                                                23 % 
❖ Spotřeba na jeden nátěr              20-40 g/m2 
❖ Vydatnost jeden nátěr                                        20-40 m²/1 l 
❖ Specifická hmotnost                                        cca 0,825g/cm3 
Zasychání :    
❖ Odolný na prach          od 60 minut         
❖ Mezi jednotlivými nátěry musí být dodržena doba schnutí                                                   

nejméně 12 hodin 
❖ Hotová plocha je po 24 hodinách pochozí  
❖ Hotová plocha je po 8 – 14 dnech vytvrzená k plnému  zatížení 

 
Barevné odstíny:  
SOKRATES® Ošetřovací a čistící olej je čirý. 
Použití:   
SOKRATES® Ošetřovací a čistící olej  je součástí základní péče               
o plochy ošetřené oleji a olejovosky. Je určen k pravidelné údržbě 
všech olejovaných ploch v oblasti bytů, léčeben, mateřských 
školkách, školách, útulcích, domovech důchodců, kancelářích              
a podobně. Je součástí zdravého bydlení. 
  

Není určen pro přímý styk s potravinami, 
krmivy a pitnou vodou. 

 
Nanášení:  
SOKRATES® Ošetřovací a čistící olej se aplikuje hadrem, houbičkou, 
stříkáním při minimální teplotě nátěrové hmoty, vzduchu                       
i podkladu od 20 °C   
 
Ředidlo: neředí se 
Čištění nářadí:  terpentýn  
 
Před použitím velmi důkladně rozmíchejte celý obsah obalu! 
 
 

Příklad nátěrového postupu: 
Pro vnitřní prostředí: 
1. Před aplikací oleje je nutné povrch řádně očistit. Nejprve 

odstranit všechny hrubé nečistoty jako je písek, chlupy, prach a 
podobně vysavačem.  Při vyšším znečištění celou plochu 
následně vyčistíme mýdlem na olejované podlahy. Při malém 
znečistění plochu setřeme vlhkou, nebo suchou utěrkou. 
Upozornění: při silném namočení povrchu mycí vodou, může 
dojít i ke zvednutí dřeva, zejména v okrajích. Stírejte proto 
plochy určené k ošetření olejem pouze vlhkým mopem                     
s čistícím prostředkem.  Na čistou  a suchou ploch nanášíme 
Ošetřovací a čistící olej v tenké vrstvě (20-40 m2/l) 

2. Podle rychlosti zasychání povrch nejpozději do 20-30 minut 
setřít a dokonale rozleštit 

3. Dobu zasychání je nutné pozorně vyhodnotit. S roztíráním             
a leštěním MUSÍTE začít nejpozději do doby, kdy povrch 
zasychajícího udržovacího oleje je stále ještě zpracovatelný. 
Pokud dojde k vyššímu zaschnutí je roztírání a leštění obtížné – 
pracné. Naolejovanou plochu nechat přes noc zaschnout. 
Následuje běžné užívání           a podle stupně zatížení ošetřování 
údržbovým a čistícím olejem opakujeme. U silně poničené – 
namáhané podlahy je možné nanést  dvě vrstvy, nezapomenout 
vždy rozleštit a další vrstvu aplikovat podle teploty a vlhkosti 
vzduchu. Nejčastěji druhý den. 

 
Nevsáklý přebytečný olej musíte nejpozději do 20 až 30 min. 
odebrat tamponem a dokonale zaleštit. Jinak nevsáklý a zaschlý 
olej vytváří lesklé, těžko zpracovatelné skvrny. 
 
Po nanesení oleje na podklad – dřevo nebo kámen – velmi pečlivě 
sledujte otevřenou dobu pro rozleštění. Otevřená doba  je  časová 
lhůta, ve které lze povrch oleje nebo olejovosku  dokonale a snadno 
rozleštit. Po uplynutí této lhůty bude povrch nezpracovatelný. 
Povrch zůstane nepravidelně lesklý a lepivý. Takový povrch se musí 
nechat úplně zaschnout i několik dnů a odbrousit. 
Čištění pracovního nářadí : 
Terpentýnem, nebo jiným vhodným organickým ředidlem.  
 

V exteriéru a ve vlhkém prostředí, kde může hrozit napadení dřeva 
dřevokaznými houbami, je nutné podklad předem ošetřit biocidním 
přípravkem Lignofix E-profi. Mezi napouštěním dřeva Lignofixem E 
profi  a aplikací oleje musí být dodržena lhůta min. 48 hodin. 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 
Používejte vhodné pracovní rukavice. Při práci nejezte, nepijte            
a nekuřte. Při zasažení oka vyplachujte proudem čisté vody!  
V uzavřených prostorách dostatečně větrejte. 
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 
s vodou a poté zlikvidujte.  
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        
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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 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. 

 
SOKRATES® Ošetřovací a čistící olej je hořlavá kapalina třídy 
nebezpečnosti III ve smyslu ČSN 65 0201. 
Nesmí zmrznout při přepravě a skladování. 
Skladujte při teplotách od min. +5 °C až + 25 °C. 
 
Podle podmínek zákona č. 136/2002 si výrobek uchovává své užitné 
vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data 
uvedeného na obalu. 
Balení: 0,75 l,  2,5 l 
 
ADR/RID – Nepodléhá značení   
ČSN EN ISO 9001 
 
Ochrana ovzduší (vyhláška č. 415/2012 Sb.):      

Sušina        
% od 

Hustota  
 g/cm³  

VOC 
kg/kg 

Max.prah 
těk.látek g/litr 

Obsah 
těk.látek 
 g/litr 

23 0,825 0,77 nestanoveno 635 

Kategorie:nezařazen
 

 
 
 
 
 
 


