
 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Výrobky CIRANOVA  jsou vyrobeny pro odborné 
zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v 
technických listech jsou sestaveny po odpovídajících 
testech a dlouholetých zkušeností. Jsou sepsány 
podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto 
doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle 
možností okolností vyzkoušet                                                       
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Technický list 

Týkový olej Ciranova 
 
 
 
 
Popis výrobku 
Směs lněných a terpentýnových olejů bez aromatických  
rozpouštědel a  levandulových olejů. TÝKOVÝ OLEJ CIRANOVA je 
vyroben podle skandinávské tradice a vsakuje se hluboce do 
dřeva. TÝKOVÝ OLEJ CIRANOVA nevytváří film. 
 
Technická data 
VISKOZITA : cca 22 SEC / DIN 4mm 
VZHLED : ŽLUTÁ TEKUTINA 
HUSTOTA : 0,815 g/l 
 

Použití 
TÝKOVÝ OLEJ CIRANOVA je vynikající ochranou pro zahradní 
nábytek z teakového dřeva.  TÝKOVÝ OLEJ CIRANOVA je vhodný 
pro exotické dřeviny nebo akát a propůjčuje dřevině přirozený 
vzhled. Není vhodný pro dub. TÝKOVÝ OLEJ CIRANOVA  dělá 
plochu hezčí a ochraňuje ji proti vodě a počasí. 
 
Příprava 
Obrousit upravované dřevěné plochy y odstranit brusný prach 
Před upotřebením dobře zamíchat 
Nanášet štětcem nebo hadrem 

        Týkový olej nechat 10 minut vsakovat a nevsáklý zbytek rozetřít    
    Potom přebytek odstranit suchým hadrem  
    Plochu vytřete do sucha  
    Nové dřevo musí být napuštěno dvakrát.  
    TÝKOVÝ OLEJ CIRANOVA smí být použit pro všechny vnitřní a 

venkovní plochy ze dřeva.   
 
Doba schnutí   
Minimálně 10 hodin při pokojové teplotě  
 
Vydatnost 
podle sání cca 10 m

2
 /l  

 
Následná péče – údržba 
Zahradní nábytek musí být jednou za rok ošetřován 
 
Informace o produktu   
balení: 500ml, 1 litr, 5 litrů, 25 litrů, 200litrů 
Minimální trvanlivost je dva roky od data výroby. 
 
Zvláštní informace 
Hadry nasáklé olejem  je nutno okamžitě namočit do vody a 
zabránit tak samovznícení!!!  
Týkový olej CIRANOVA obsahuje přírodní oleje 
Týkový olej CIRANOVA nevytváří film, nutno pravidelně 
ošetřovat 
Týkový olej CIRANOVA má příjemnou levandulovou vůni.  
 


