
PERKOLIN	FURNITURE	
Olejové	moridlo	

Charakteristika	

Perkolin	Furniture	je	vysoko	kvalitný	produkt	založený	na	inovatívnej	kombinácii	rozpúšťadiel	
s	 nízkym	 obsahom	 aromatických	 látok	 a	 ľanového	 oleja.	 Táto	 kombinácia	 umožňuje	 veľmi	
ľahkým	 a	 rýchlym	 spôsobom	 získať	 nádherné	 dekoratívne	 efekty.	 Olejové	 moridlo	 sa	
vyznačuje	dobrou	výdatnosťou,	navyše	rovnomerne	preniká	do	dreva	bez	toho,	aby	zdvíhalo	
jeho	 vlákna.	 Vďaka	 tomu	pri	 nanášaní	 nevznikajú	 škvrny	 a	 farba	 dreva	 je	 jednotná.	 Vytvára	
priehľadné	 nátery	 intenzívnej	 farby,	 ktoré	 zdôrazňujú	 prirodzenú	 krásu	 dreva.	 Slúži	 na	
maľovanie	drevených	prvkov	v	 interiéri	ako	sú	podlahy,	 schody,	nábytok	a	kuchynské	dosky.	
Vhodné	 na	 tvrdé	 aj	 mäkké	 drevo.	 Povrchy	 ošetrené	 týmto	 prípravkom	 je	 možné	 lakovať	
vrchnými	nátermi	rady	Nelf	&	Koopmans.	

Zloženie:	 	 	 na	báze	prírodného	ľanového	oleja	
Hustota	pri	20°C:	 	 cca	0,86	kg/l	
Doba	schnutia:	 	 pri	20°C	a	65%	relatívnej	vlhkosti	polosuchý	po	približne	2-3			 	
	 	 	 	 hodinách,	suchý	na	dotyk	po	približne	6-10	hodinách.	
	 	 	 	 Doba	schnutia	/	nanášania	ďalšej	vrstvy	závisí	od	druhu	dreva	a		
	 	 	 	 od	podmienok	náteru.	
	 	 	 	 Počas	procesu	sušenia	musí	byť	zabezpečené	dostatočné	vetranie		
	 	 	 	 miestnosti.	
Možnosť	nanášania	
druhej	vrstvy:	 	 po	cca	6	hod.	
Lesk:	 	 	 	 matný	
Obsah	pevných	častíc:	 cca	45%	objemu	
Výdatnosť:	 	 	 10-15	m2/1	l	-	mäkké	drevo	
	 	 	 	 15-25	m2/1	l	-	tvrdé	drevo	
	 	 	 	 Výdatnosť	silne	závisí	od	druhu	a	typu	dreva	a	od	spôsobu		 	
	 	 	 	 aplikácie.	

Vlastnosti	 	 	 	 	 	 	
- intenzívne	farbí	
- nedvíha	drevené	vlákna	
- rýchle	schnutie	
- ľahko	sa	nanáša	
- bez	stôp	lepenia	
- s	jemnou	vôňou	
- hlboko	preniká	
- s	vynikajúcou	priľnavosťou	k	podkladu	
- priateľský	k	životnému	prostrediu	
- zdôrazňuje	prirodzenú	krásu	dreva

Určenia	
- drevo	 v	 interiéri	 -	 podlahy,	 schody,	
nábytok,	dosky	

- na	ihličnaté	dreviny	
- tvrdé	drevo	

Odtiene	
- 12	transparentných	odtieňov	

Balenia	
- 0,25	l	
- 0,75	l	
- 20	l	



Metódy	nanášania	

Štetec	/	valček	/	mäkká	handrička	

Príprava	povrchu	

Povrch,	na	ktorý	má	byť	výrobok	nanesený,	musí	byť	čistý,	suchý,	hladký	a	rovný,	bez	prachu,	
mastnosty	 a	 škvŕn	 od	 živice.	 Živicu	 a	mastné	 drevo	 očistite	 produktom	P.K.	 Cleaner	NS90	 z	
rady	Koopmans	alebo	technickým	benzínom	a	vysušte.	Podľa	druhu	dreva	sa	odporúča	brúsiť	
ho	pozdĺž	zrna	brúsnym	papierom	s	gradáciou	od	P80	do	P150.	Predtým	nalakované	povrchy	
treba	odstrániť,	vyčistiť,	prípadné	poškodenia	vyplniť	tmelom,	pripraviť	celý	povrch	tak,	ako	v	
prípade	morenia	surového	dreva.	Maximálna	vlhkosť	dreva	nesmie	prekročiť	12%.	

Aplikácia	

Pred	 použitím	 produkt	 dobre	 premiešajte	 a	 skontrolujte	 farbu.	 Tenkú	 vrstvu	 produktu	
rovnomerne	naneste	 štetecom,	valčekom	alebo	mäkkou	handričkou	pozdĺž	kresby	dreva.	Po	
cca	 20	 -	 30	 minútach	 od	 nanášania,	 pomocou	 bavlnenej	 handričky	 odstráňte	 prebytočný	
produkt.	 	 Podľa	 požadovanej	 intenzity	 farby	 naneste	 po	 približne	 6	 hodinách	ďalšiu	 vrstvu	
produktu,	 bez	použitia	 brúsenia.	 Zafarbený	povrch	by	mal	 byť	 ošetrený	 asi	 po	24	hodinách	
bezfarebným	 vrchným	 náterom	 z	 rady	 Nelf	 &	 Koopmans.	 Nechajte	 na	 24	 hodín	 úplne	
zaschnúť.	

Bezpečnostné	prostriedky	

Ochrana	pokožky	–	používajte	vhodné	ochranné	rukavice. 
Ochrana	tváre	–	ak	je	to	potrebné,	použite	ochranné	okuliare. 

Odporúčania	

Produkt	 je	 pripravený	 na	 používanie.	 Nepridávajte	 cudzie	 prísady.	 Neaplikujte	 pri	 teplote	
nižšej	ako	10°C	a	vyššej	ako	25°C	a	pri	relatívnej	vlhkosti	vyššej	než	85%.	Pracovné	nástroje	
čistite	 pomocou	 Professioneel	 Verdunner	 3210	 zo	 sortimentu	 NELF	 alebo	 pomocou	
technického	 benzínu.	 Skladujte	 v	 originálnom,	 uzavretom	 balení,	 v	 suchej	 a	 chladnej	
miestnosti,	 pri	 teplote	 vyššej	 ako	 5°C.	 Dátum	 spotreby	 je	 uvedený	 na	 balení	 (mesiac/rok).	
Karta	 bezpečnostných	 údajov,	 ktorá	 obsahuje	 informácie	 o	 bezpečnosti,	 je	 dostupná	 u	
dodávateľa	výrobku.	



Atesty,	certifikáty,	dokumenty	

Karta	bezpečnostných	údajov,	 ktorý	obsahuje	údaje	o	bezpečnosti	 je	dostupná	u	dodávateľa	
výrobkov.	

Doplňujúce	informácie	

Informácie	 uvedené	 v	 technickom	 liste	 nie	 je	 možné	 považovať	 za	 špecioikáciu.	 Uvedené	
informácie	negarantujú	získanie	vlastností	výrobku.	 Ich	účelom	 je	zaistiť	optimálne	použitie	
výrobku.	Technické	údaje	uvedené	v	technickom	liste	boli	vyhotovené	na	základe	aktuálnych	
poznatkov,	 sú	 presné	 a	 pravdivé,	 avšak	 výrobca	 nezodpovedá	 za	 skladovanie,	 prepravu	 a	
aplikáciu	výrobku.	Z	tohto	dôvodu	uvedené	informácie	nie	je	možné	považovať	v	zmysle	práva	
za	 záväzné	 z	 titulu	 záruky.	 P.K.	 KOOPMANS	 LAKFABRIKEN	 BV	 si	 vyhradzuje	 právo	 nanášať	
zmeny	do	technického	listu	bez	predchádzajúceho	upozornenia.	Všetky	predchádzajúce	verzie	
tohto	 dokumentu	 strácajú	 platnosť	 v	 momente	 publikovania	 novej	 verzie	 technicého	
listu.Vylučuje	sa	zodpovednosť	vyplývajúca	z	uvedených	údajov.		

Verzia	listu:	 	 	 2	

Dátum	aktualizácie:	 17.01.2022	
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