
 

Doubrava Česka 
Tungový olej s karnaubským voskem 

pro dřevo v sauně 
Deklarace 

Doubrava Česka - je profesionální produkt na ochranu koupele a sauny. Nejbezpečnější a 
nejtrvalejší přírodní ochrana stromu v parní a prebannik. Silné odpuzování vody-strom je vždy 
suchý, a proto nehnije. Zvláště silný - na tungovém oleji a vosku carnaubovy palmy-
nejtrvalejších přírodních složek. Prakticky žádný zápach charakteristický pro suché oleje. Bez 
antiseptik a umělých látek - vaše zdraví je chráněno. Dvojitá ochrana před hnilobou díky 
přítomnosti vodních baktericidních minerálů. 

 

Jmenování 
Pro všechny povrchy v parní a pre-koupelnové a saunové stěny, podlahy, police, doplňky. 

 

Uplatnění 
Strom by měl být dobře vysušen. Povrch je vyčištěn ze starých nátěrů a broušen brusivem 
P100-120. Dobře promíchejte olej a naneste 1.vrstvu štětcem nebo válečkem s přebytkem na 
dřevěný povrch. Po 15-20 minutách otřete povrch hadříkem bez vláken a odstraňte přebytek. 
Přes 2-4 h je podobné aplikovat 2. vrstvu s přebytkem; po 15-20 minutách odstraňte přebytek. 
Pro maximální ochranu přes 2-4 h se doporučuje aplikovat 3.vrstvu s odstraněním přebytku. 

 

Ošetřování 
Nevyžaduje zvláštní péči. Povrch lze umýt neabrazivní houbou se saponátem. Po každém 

použití sauny se doporučuje místnost vysušit. Při snižování ochranných vlastností vody nebo při 
výskytu známky opotřebení naneste na suchý povrch tenkou vrstvu oleje, rozetřete a odstraňte 
přebytek. 

Pozor! Znečištěný nástroj a látku ihned po aplikaci zalijeme vodou a hermeticky 
uzavřeme. Před likvidací nebo skladováním je tkanina a nástroj důkladně opláchnut vodou s 
čisticím prostředkem a vysušen nebo zlikvidován ve vlhkém a vzduchotěsném obalu, aby se 
zabránilo samovznícení. Chránit před dětmi. Nepoužívejte při alergii na přírodní látky. 
Uchovávejte při teplotě + 5..+ 35 C. nemrazit (po rozmrazení zahřejte na + 50..70 C a důkladně 
promíchejte). Doba použitelnosti 5 let. 

 

Výdaje 
10-25 m2 / l, v závislosti na dřevě a povrchové úpravě. 

 

Složení 
Tungový olej, karnaubský vosk, baktericidní vodní minerály. 

 

Země původu surovin: Evropa 
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