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SOKRATES®  Teakový olej    
Olej pro povrchovou úpravu dřeva pro venkovní a vnitřní prostředí 

 
 

Složení: SOKRATES® Teakový olej je modifikovanný rostlinný olej 
rozpuštěný v přírodním rozpouštědle. 
 
Charakteristika: 
SOKRATES® Teakový olej: je vynikající prostředek k čistění                                  
a ošetřování zahradního nábytku a jiných výrobků z teakového dřeva, 
akátu nebo podobných dřev. Teakový olej oživuje povrch dřeva, 
odstraňuje lehké šedivění a nečistoty. Obnovuje barvu a strukturu 
dřeva. Krátkodobě odolává působení vody  a povětrnostním vlivům. 
Má příjemnou vůni a snadno se používá. 

 

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

 

Vlastnosti nátěrové hmoty:   
❖ Obsah netěkavých složek                         96- 98  % 
❖ Rozpouštědla        < 0,50% 
❖ Viskozita pro zpracování ISO 4mm             20  s  
❖ Spotřeba na jeden nátěr    40-33  g/m2 
❖ Vydatnost jeden nátěr                          25-30 m²/ l 
❖ Specifická hmotnost                               0,945 g/cm3 
❖ bod vzplanutí                                         + 230° C 
❖ VOC                                                         < 2 % 
❖ Dodávaná forma                   Připraveno k použití 
❖ Barvy                                              čirý / barevný 
❖ Zápach při aplikaci a zasychání               výrazný  
❖ Dolep                                                  bez dolepu 
❖ Doporučovaný počet nátěrů   1x            max. 2x 
Zasychání :    
❖  Zaschlý povrch                                    od 24 hod. 
❖ Přetíratelnost                                          24 hod. 
❖ Proschlý povrch                               5 až 10 dnů 

 
Použití:   
Teakový olej je určený pro Profi a HOBBY použití. 
Bezpečnostní list bude předložen na vyžádání, nebo www. barvy-
sokrates.cz 
Pro ošetření, péči a osvěžení dřeva v interiéru  a s omezenou expozicí 
exteriéru, například na zahradní nábytek a pod. Není vhodné 
ošetřovat  bytový nábytek, vnitřní obložení stěn a pod. přímo 
v interiéru domů, protože nedostatek čistého vzduchu a světla 
zpožďuje schnutí, což může následně vést k nepříjemnému zápachu. 
Nepoužívejte při teplotách pod + 10°C a vyšší relativní vlhkosti 
vzduchu nad 80%. Zpomalené vsakování, zasychání  a hustota oleje. 
Podle stupně zatížení přímými povětrnostními vlivy nutno 1x až 2x 
pravidelně ošetřit novým nátěrem. 
Upozornění pro aplikaci:  
Olej vlivem vysoké sušiny a zvláště vysoké penetrační schopnosti, 
prosakuje do okolního neošetřeného dřeva až v desítkách 
centimetrů. 
 
Nanášení:  
Před použitím rozmíchejte celý obsah obalu! Po použití obal 
důkladně uzavřete!! 
SOKRATES® Teakový olej se aplikuje hadříkem, houbičkou nebo 
vhodným  štětcem, Přebytečný olej postupně stahujte! Minimální 
teplota nátěrové hmoty,  vzduchu i podkladu +10 °C a to po celou 
dobu schnutí. Doporučená teplota pro aplikaci: + 18 °C až + 23 °C.  
 
Ředidlo: neředí se 
 
Čištění nářadí: terpentýn, nebo jiné organické rozpouštědlo např. 
8500. 

 
Příklad nátěrového postupu: 
1. Povrch očistěte a přebruste. Před aplikací proveďte zkušební 

nátěr z důvodu zjištění komptability s případným  předchozím 
olejem. 

2. Naneste SOKRATES® Teakový olej jemně a rovnoměrně  ve směru 
struktury dřeva. Vydatnost 25-30 m2/1 l 

3.  Po 15 až 20 minutách setřete dosucha přebytečný,  nevsáklý olej, 
který nebyl vstřebán a rozleštěte.  

4. Nanáší se v jednom nátěru. V případě silně savého podkladu 
max. 2 nátěry. Každý nátěr musí zasychat 24 hod. Během 
nanášení a sušení intenzivně větrejte!! 

 
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 
 
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! Při práci 
dostatečně větrejte ! 
Olejem nasycené hadry, pracovní náčiní a nebo 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 s odpady). 
Zbytky našich nátěrových hmot je možno likvidovat v souladu se 
zněním jmenovaných předpisů. 
 
Poznámka: 
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.  Distributor 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. 
 
SOKRATES® Teakový olej je hořlavá kapalina třídy nebezpečnosti IV. 
 

Nesmí zmrznout při přepravě a skladování. 
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Skladujte při teplotách od min. +5 °C až + 25 °C. 
 
Balení: 0,75 l,  2,5 l 
Podle podmínek zákona č. 136/2002 si výrobek uchovává své užitné 
vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data 
uvedeného na obalu. 

 
ADR/RID – Nepodléhá značení  
ČSN EN ISO 9001 

 
 
 
 
      
      Kategorie: nezařazen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 Země původu: Holandsko      

Sušina        % Hustota 
g/cm³ 

VOC 
kg/kg 

Max.prah 
těk.látek 

g/litr 

Obsah 
těk.látek 

g/litr 

95-98 0,945 0,0047 140 4,7 


