
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Właściwości i zastosowanie  

 

OLEJ DO KLINKIERU jest specjalnym środkiem przeznaczonym do 

zabezpieczania zaimpregnowanych powierzchni przed zabrudzeniem lub 

uszkodzeniem przez wodę i niską temperaturę. Olej działa konserwująco, 

umożliwia zachowanie naturalnego koloru podłoża wykonanego z płytek 

klinkierowych, cegły klinkierowej i elewacyjnej. Przeznaczony również do 

zabezpieczania nieglazurowanych płytek i płyt ceramicznych, sucho 

prasowanych płyt, wypalanych płyt glinianych, podłogowych płytek 

klinkierowych i ceglanych. Olej do klinkieru działa wgłębnie, intensyfikuje 

kolor płytek, odświeża barwę oraz chroni i pielęgnuje powierzchnię. 

Posadzka staje się niewrażliwa na tworzenie się plam i nie przyjmuje tak 

szybko brudu. Olej do klinkieru można stosować wewnątrz i na zewnątrz 

pomieszczeń 

 

 

Sposób użycia 

 

Podłoże musi być równe, suche, czyste i nośne, bez szkód spowodowanych 

przez mróz i wykwity solne, wolne od tłuszczu, oleju, mchu i glonów, 

środków impregnujących, mleczka cementowego, zanieczyszczeń a także 

innych działających separująco substancji. Materiału nie należy nanosić na 

elementy aluminiowe, szklane, drewniane i z tworzyw sztucznych. W razie 

konieczności umyć za pomocą Czyścika do klinkieru. Po czyszczeniu należy 

odczekać aż powierzchnia wyschnie i wtedy przystąpić do nakładania 

OLEJU DO KLINKIERU. 
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Obróbka 

 

OLEJ DO KLINKIERU nanosimy na powierzchnię najlepiej za pomocą lnianej 
szmatki, pędzla lub wałka z owczej wełny. Pozostawiamy na chwilę, aby 
środek wszedł w podłoże. W razie silnie chłonnych podłoży czynność 
powtórzyć. W przypadku słabo chłonnych podłoży lub po nasyceniu podłoża 
olejem nadmiar zebrać lnianą szmatką.   
 

Wskazówki 

 

Produktu nie wolno wylewać bezpośrednio na podłogę. Chodzenie po 

zaimpregnowanej powierzchni możliwe jest po upływie ok. 6 do 12 godzin. 

OLEJU DO KLINKIERU nie należy stosować na powierzchniach glazurowanych 

lub lakierowanych. W celu sprawdzenia działania oleju na podłoże zalecamy 

wykonanie próby w mało widocznym miejscu. Oleju do klinkieru nie można 

stosować do silnie nagrzewających się powierzchniach takich jak piece lub 

obudowy wkładów kominkowych. Można stosować na ogrzewanych 

powierzchniach podłogowych, zalecamy jednak wyłączenie ogrzewania na 12 

godzin przed impregnacją i ponowne włączenie po upływie 24 godzi od 

nałożenia ostatniej warstwy. Przy użyciu na zewnątrz, ze względu na działające 

warunki atmosferyczne zalecamy coroczną kontrolę zaimpregnowanych 

powierzchni. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny, ale zalecamy 

stosowanie zasad BHP i używanie odzieży ochronnej. Preparat chronić przed 

dziećmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Informacje techniczne 
  

 
 

 
 

Baza materiałowa rafinowany olej mineralny 

Kolor transparentny do słomkowego 

Konsystencja płynna 

Narzędzia pędzel  

Czas schnięcia ok. 6-12 godzin-jedna warstwa 

 

Temperatura obróbki 

 

od +5°C do + 30°C 

 

Zużycie 1 l wystarcza na około 10-20m² w 

zależności od chłonności podłoża 

Czyszczenie w stanie świeżym wodą z dodatkiem 

detergentów stosowanych w domu 

Narzędzia mieszadło wolnoobrotowe 

Utylizacja puste opakowania usunąć zgodnie z 

lokalnymi przepisami 

Przechowywanie  w oryginalnym i zamkniętym opakowaniu 

w miejscu wolnym od mrozu 5 lat od daty 

produkcji  

Opakowanie 1 l butelka z tworzywa sztucznego 

Utylizacja zgodnie z lokalnymi przepisami 

 
UWAGA: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, 
jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do 
prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu 
powyższych wymogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych 
Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od 
treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym 
przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej. 

 

Wydanie 10/2013. Niniejszy druk został zaktualizowany pod względem technicznym. Tym samym unieważnia się 
dotychczasowe wydania i nie wolno ich stosować. W przypadku wyda- nia nowej karty, zaktualizowanej pod 
względem technicznym, niniejsze wydanie traci ważność. 

 

 


