
SATIN OIL-CLEAR BĚŽNÉ POUŽITÍ 
OŠETŘUJÍCÍ OLEJ 
 
Kährs Satin Oil je vytvrzující uretanový olej pro ošetření dřevěnných podlah. Olej 
dodává podlaze ochrannou saténovou vrstvu s krásným leskem a chrání před 
pronikáním vlhkosti do povrchu podlahy. 
 
PRVNÍ OŠETŘENÍ PO INSTALACI 
Podlahy Kährs v přírodním oleji by měly být dodatečně ošetřeny olejem Kährs 
Satin Oil. Hlavním důvodem je zabránění vzlínání vlhkosti do spojů mezi 
lamelami. 
 
ÚDRŽBA DLE POTŘEBY 
Jak často je potřeba provádět údržbu podlahy závisí na míře jejího používání, 
čištění, působení slunečního světla atd. Častější dodatečná údržba poskytuje 
mimořádně silný a snadno čistitelný povrch, odolný vůči vlhkosti. Běžná frekvence 
dodatečné údržby je minimálně dvakrát ročně. Oblasti, které jsou vystaveny 
většimu opotřebení by měly být ošetřeny lokálně. Čím vyšší frekvence péče, tím 
lepší výsledky. Povrch podlahy před ošetřením musí být suchý, zbaven prachu a 
nečistot. 
 
Pokyny 
1. Vysajte podlahu.  
2. Vyčistěte podlahu micro mopem a čističem Kährs Cleaner. Dodržujte návod k 
použití. Dbejte na to, aby povrch podlahy byl během jedné minuty suchý. V 
případě velmi znečištěné podlahy vyměňte micro mop za kartáč. 
3. Setřete přípravek a nečistoty dobře vyždímaným hadrem. 
4. Povrch osušte suchým hadrem a nechte 30 minut vyschnout. U silně 
znečištěných podlah a podlah s výraznou texturou dřeva může být nutné 
opakovat kroky 2-4. 
 
 

ARTIKLOVÉ ČÍSLO:    
710553, Satin Oil  
710592, Satin Oil Matt 
 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
Pojivo: Urethanem modifikovaná alkydová pryskyřice 
Rozpouštědlo: N-parafiny 
Pevné látky: Cca. 22% 
Aplikační teplota: 14-28 ° C 
Skladovatelnost: 24 měsíců v neotevřeném obalu. 
Nevystavujte teplotám nad 40 ° C 
Tolerance mrazu: Ano 
Čištění: k čištění nástrojů použijte minerální ředidlo 
Toxicita: Neklasifikováno 
Hořlavost: Není klasifikováno 
Balení: 1 l plechovka 
 
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 dát do 
vody ihned po použití, aby se zabránilo samovznícení 
 



5. Na povrch podlahy naneste tenkou vrstvu přípravku Kährs Satin Oil a 
rovnoměrně  rozetřete (podélně a příčně) pomocí micro mopu Kährs nebo suchým 
hadrem. Po 10-15 minutách vyleštěte povrch novým micro mopem, dokud 
nezůstanou žádná lepivá místa. Mějte na paměti, že dvě tenké vrstvy vedou k 
lepšímu výsledku než jedna tlustá vrstva. Použití velkého množství oleje má za 
následek lepkavý povrch. 
  
Doporučené dávkování 
Po instalaci: 1 l oleje Kährs Satin Oil na 200– 300 m2 
Běžně a lehce znečištěné podlahy: 100 ml (1 dcl) oleje Kährs Satin Oil na 30 m2 
 

RENOVACE 
Po delším používání může být nutné provést renovaci povrchové úpravy podlahy a 
nově ji přeolejovat.  
1. Rovnoměrně naneste čistič Kährs Cleaner po celé podlaze. 
2. Povrch vyčistěte micro mopem Kährs. Čistěte, dokud se nečistoty nerozpustí. 
3. Odstraňte čistič a nečistoty pomocí vyždímaného hadru. 
4. Povrch vysušte suchým hadrem a nechte 30 minut schnout. 
U silně znečištěných podlah a podlah s výraznou texturou může být nutné 
opakovat kroky 1,2 a 3. 
5. Naneste olej Kährs Satin Oil na povrch podlahy a rovnoměrně rozetřete na 
tenkou vrstvu (podélně a příčně) pomocí micro mopu Kährs. 
6. Povrch podlahy nechte 10-15 min odpočinout. 
 
V případě povrchů s nadměrným opotřebením může být nutné opakovat body 5 a 
6. 

ARTIKLOVÉ ČÍSLO:    
710553, Satin Oil  
710592, Satin Oil Matt 
 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
Pojivo: Urethanem modifikovaná alkydová pryskyřice 
Rozpouštědlo: N-parafiny 
Pevné látky: Cca. 22% 
Aplikační teplota: 14-28 ° C 
Skladovatelnost: 24 měsíců v neotevřeném obalu. 
Nevystavujte teplotám nad 40 ° C 
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Čištění: k čištění nástrojů použijte minerální ředidlo 
Toxicita: Neklasifikováno 
Hořlavost: Není klasifikováno 
Balení: 1 l plechovka 
 
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 dát do 
vody ihned po použití, aby se zabránilo samovznícení 
 



  
7. Vyleštěte povrch podlahy pomocí nového suchého hadru nebo micro mopu. 
  
Mějte na paměti, že dvě tenké vrstvy vedou k lepšímu výsledku než jedna 
tlustá vrstva. Použití velkého množství oleje má za následek lepkavý 
povrch. 
  
Doporučené dávkování 
100 ml (1 dcl) oleje  Kährs Satin Oil na 30 m2. 
 
Doba sušení 
Po 5 hodinách sušení lze podlahu opatrně používat, lehčí nábytek umístěte zpět 
po 12 hodinách. Těžší nábytek a koberce umístěte zpět po 24 hodinách. 
 
Zdraví a životní prostředí 
Kährs Satin Oil obsahuje N-parafiny. Vdechování nebo časté vystavení výparům 
může být nebezpečné. Vyvarujte se vdechování výparů. Je třeba dodržovat 
obvyklá opatření pro zacházení s chemickými výrobky. Zajistěte dostatečné 
větrání. Používejte ochranné brýle a rukavice. V případě požití okamžitě 
vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal a štítek. Další informace naleznete v 
bezpečnostním listu materiálu. 
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