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Информация за продукта:  
 
Масло Премиум + 
 
1. Описание на продукта: 
 Бързосъхнещо масло на базата на алкидна смола, естествени масла и вакса за основно 
третиране на шлайфан паркет. В комбинация с втвърдител е изключително подходящо за 
омасляване на силно натоварени подове и съхне мигновено. Подчертава естествената 
структура на дървото и придава копринено-матов блясък. Има добра проникваемост и 
образува еластичен филм. Нанася се след фино шлайфане на пода. Без втвърдител – за 
домашно приложение, двукомпонентен вариант- за професионална употреба в обекти.  
 
2. Предназначение:  
Подходящо за дървени и паркетни подове, както и за корк и OSB- плоскости.  
 
3. Приложение:  
Подът трябва да е фино шлайфан, чист и сух, без следи от прах, масла, вакса и др. 
Необходима е стайна температура между 18-25ºС и влажност на въздуха 45-55%. 
Разклатете маслото добре преди употреба. Добавете втвърдител към маслото в съотношение 
1:10 (100 мл втвърдител към 1 л масло) като разбърквате добре до пълното смесване на двата 
компонента.(В домакинството е възможна употребата на маслото без втвърдител.) Сместа 
масло/втвърдител има отворено време 1 час. 
Разпределете сместа масло/втвърдител върху пода с помощта на шпакла до образуването на 
тънък, равномерен филм. Полирайте с помощта на еднодискова машина и бял пад. Излишъка 
отстранете с попиваща кърпа за масло. След първото нанасяне оставете да съхне мин. 4 часа 
(без втвърдител мин. 16 часа). (Ако времето на съхнене след първото нанасяне надвиши 24 
часа, е необходимо пода да се шлайфа с номер 180 преди маслото да се нанесе повторно.) 
Втората ръка се нанася с помощта на ролка за масло (4 мм). Посоката на нанасяне следва 
структурата на дървото до образуване на тънък, равномерен филм. Оставете пода да съхне 
(мин. 16 часа) и може да го ползвате. Масленото покритие постига оптималната си твърдост 
след около 48 -72 часа (с втвърдител) и след около 10-14 дни (без втвърдител). 
 
Указания: Препоръчително е маслото да се тества преди нанасянето му върху екзотични, 
цветни и непознати видове дървен материал.  
При омасляване на подове от корк и екзотичен дървен материал е задължително първото 
нанасяне да е с двукомпонентния вариант (масло/втвърдител).  След това върху корковите 
подове са необходими две нанасяния на маслото с валяк за масло.  
При по-голяма влажност на въздуха или по-ниска от указаната стайна температура, времето 
за съхнене и втвърдяване на маслото се увеличава.  
Използването на маслото върху дървен материал с високо съдържание на смола също може 
да доведе до по-бавно съхнене на маслото или до получаване на неравномерно покритие. В 
такъв случай увеличете времето за съхнене след първата ръка. 
При нанасяне и съхнене на маслото е необходима добра проветривост, но подът не трябва да 
е изложен на пряка слънчева светлина и течение. Предварително изключете подовото 
отопление. 
 



След окончателното втвърдяване на маслото препоръчваме подът да се третира с 
препаратите Сапун за паркет или Почистване и защита с восък. 
 
Разход: 80 гр./кв. м (две нанасяния) 
 
4. Технически характеристики: 
Ниво на рН – не е указано, съдържа разтворители 
Състав: естествени масла и вакса, алкидна смола, въглеводороди, безоловни сухи вещества 
Годност: 12 месеца 
 
1К приложение: Норма на ЕС  за макс. ЛОС: 600 гр/л (2007)/500 гр/л (2010). Готовият за употреба 
продукт съдържа макс. 450  гр/л ЛОС. 2К приложение:  Норма на ЕС  за макс. ЛОС: 550 гр/л (2007)/ 
500 гр/л (2010). Готовият за употреба продукт съдържа макс. 465  гр/л ЛОС. 
 
 
Продуктът е маркиран със фразите за риск “Запалим. Чест контакт с препарата може да 
причини напукана и суха кожа.” Да се употребява само в добре проветриви помещения. Да 
не се вдишват изпаренията. При употреба на 2K варианта да се носят подходящи ръкавици. 
 
Оставете напоените с маслото кърпи да изсъхнат разгънати на въздух и тогава ги изхвърлете, 
в противен случай може да се възпламенят в следствие на натрупването на топлина. 
 
Да се съхранява само в оригиналната опаковка, плътно затворено, на хладно и сухо място. Да 
се съхранява под ключ и далече от достъп на деца. Да не се изпуска в канализацията. 
 
5. Опаковка:  
1 л 
4 л  


