
 

 

PROFESSIONAL OIL  
 

• Vynikající ochrana proti vodě 
• Vysoký obsah tuhých látek 
• Vytváří krásný povrch odolný proti opotřebení 
• Rychleschnoucí 
• Nízký obsah VOC (těkavých organických sloučenin) 
 
Profesionální olej Kährs se používá k finální úpravě dřevěných podlah pomocí 
leštícího stroje. Olej zajišťuje odolnost proti opotřebení, nečistotám a odpuzuje 
vodu. Profesionální olej Kährs je ideální pro použiti po pokládce stejně tak pro 
základní úpravu jakýchkoliv podlah bez povrchové úpravy, nových a nově 
zbroušených interiérových dřevěných částí. Obsah rozpouštědla je menší než 1%. 
Leštící stroj se doporučuje pro leštění větších ploch. 
 
- Kährs Professional Oil, 710594 se používá na přírodní a mořené podlahy (ne bíle 

mořené) 
- Kährs Professional Oil White, 710595 se používá na bíle mořené podlahy 
 
Před použitím: 
Podlaha musí být před aplikací oleje zcela suchá, zbavená nečistot a mastnoty. 
Nenaolejované dřevo by mělo být broušeno zrnitostí 100-120. Doporučená vlhkost 
dřeva max. 12%. Teplota produktu, místnosti a podlahy by měla být minimálně 
18 ° C. Během aplikace a doby schnutí zajistěte dobré větrání místnosti.  

 
 
 
 
 
ARTIKLOVÉ ČÍSLO 
710594, Kährs Professional Oil 
710595, Kährs Professional Oil White  
      
TECHNICKÁ DATA 
 
Prohlášení:  Olej rostlinného původu.  
  Obsah tuhých látek> 99%. 
Skladování:  Uchovávejte mimo dosah dětí.  
  Nevystavujte extrémnímu teplu  
  (např. slunečnímu záření) 
Likvidace:  Zbytky oleje a jeho obal   
  zlikvidujte v místním úložišti  
  chemického odpadu 
VOC:   Tento výrobek obsahuje maximálně 
  6 g VOC / L. Limitní hodnota je 
  500 g VOC / L (kat. A / i) 
Toxicita:  Není nebezpečný 
Hořlavost:  Nehořlavý 
Balení:   1 l 



 

 

PROFESSIONAL OIL  
Instrukce: 
1. Před použitím samotného oleje musí být podlaha vyčištěna čistícím prostředkem 
Kährs Cleaner. Před aplikací nechte podlahu plně oschnout. 
2. Nádobu s olejem, před i během používání, dobře protřepejte. U barveného oleje 
je doporučeno smíchání nádob s různými čísly šarží, aby se tak zabránilo rozdílům 
barev. Olej nanášejte válečkem s krátkým vlasem v rovnoměrném nátěru na cca. 5-
10 m2 podlahy. 
3. Olej nechte absorbovat 5-10 minut. Pokud se někde objeví suché skvrny, opakujte 
nanesení olejem. 
4. Oblast následně vyleštětě brusným strojem (150 ot./min.) s béžovým nebo bílým 
padem, dokud se povrch zcela nenasytí. 
5. Případný přebytečný olej odstraňte pomocí bavlněné tkaniny umístěnou pod pad. 
Postupně pokračujte, dokud nebude celá plocha vyleštěna. Po dokončení by podlaha 
neměla vypadat vlhce a po vyleštění, by na povrchu nemělo být žádné přebytečné 
množství oleje. 
6. Po 24 hodinách může být podlaha opatně používána. 
7. Během vytvrzovací doby (cca. 3 dny) nevystavujte podlahu vodě v závislosti na 
teplotě a vlhkosti vzduchu (ideálně> 18˚C / 64˚F a nízká až střední vlhkost). 
8. Je-li požadována dodatečná ochrana, hotová podlaha může být znovu vyleštěna po 
6 až 12 hodinách po prvním nanesení 100 ml Kährs Professional Oil na 10 m2 
podlahy. Olej musí být do podlahy zaleštěn opatrně. Odstraňte všechen přebytečný 
olej z povrchu podlahy. Po 24 hodinách může být podlaha používána s opatrností. 
Během doby tvrzení, nevystavujte podlahu kontaktu s vodou- přibližně 3 dny, v 
závislosti na teplotě vzduchu a vlhkosti (ideální podmínky >18 ˚C a nízká průměrná 
vlhkost). Po vytvrzení by měla být podlaha vyčištěna pomocí Kährs Oil Refresher PRO, 
č. 710571. Bíle mořené podlahy je třeba čistit pomocí Kährs Oil Refresher PRO White, 
č. 710572. 
 

 
 
 
 
 
ARTIKLOVÉ ČÍSLO 
710594, Kährs Professional Oil 
710595, Kährs Professional Oil White  
      
TECHNICKÁ DATA 
 
Prohlášení:  Olej rostlinného původu.   
  Obsah tuhých látek> 99%. 
Skladování:  Uchovávejte mimo dosah dětí.  
  Nevystavujte extrémnímu teplu  
  (např. slunečnímu záření) 
Likvidace:  Tento materiál a jeho obal  
  zlikvidujte v místním úložišti  
  chemického odpadu 
VOC:   Tento výrobek obsahuje maximálně 
  6 g VOC / L. Limitní hodnota je 
  500 g VOC / L (kat. A / i) 
Toxicita:  Není nebezpečný 
Hořlavost:  Nehořlavý 
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ARTIKLOVÉ ČÍSLO 
710594, Kährs Professional Oil 
710595, Kährs Professional Oil White  
 
TECHNICKÁ DATA 
 
Prohlášení:  Olej rostlinného původu.   
  Obsah tuhých látek> 99%. 
Skladování:  Uchovávejte mimo dosah dětí.  
  Nevystavujte extrémnímu teplu  
  (např. slunečnímu záření) 
Likvidace:  Tento materiál a jeho obal  
  zlikvidujte v místním úložišti  
  chemického odpadu 
VOC:   Tento výrobek obsahuje maximálně 
  6 g VOC / L. Limitní hodnota je 
  500 g VOC / L (kat. A / i) 
Toxicita:  Není nebezpečný 
Hořlavost:  Nehořlavý 
Balení:   1 l 
 

 
Doporučené dávkování 
Údržba (po instalaci a dle potřeby) 
1 l Kährs Professional Oil na 30-50 m2 
Základní ošetření (surové dřevo) 
1 l Kährs Professional Oil na 20-25 m2 
 
Upozornění! Nebezpečí samovznícení při kontaktu s organickými materiály (např. 
bavlněné utěrky, piliny, absorbující izolační materiály, atd.) Hadry a ostatní organické 
materiály napuštěné olejem se musí ponořit do vody ihned po použití aby se 
zabránilo samovznícení. 


