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 LTP LNĚNÝ OLEJ   

Tradiční před-impregnace na terakotu. 
K vnitřnímu použití 
Bohatý, zlatě zbarevný olej, který se používá jako před 
impregnace u ručně i strojově vyráběné cihlové dlažby. 
Vyplní a zpevní otevřené póry cihlové dlažby a chrání 
tak před vniknutím špíny, nečistot a tekutin. Nabízí 
dobrou mechanickou pevnost nehořlavé cihlové 
dlažby.. 

 

DŮLEŽITÉ: Nenechávejte olej oxidovat na povrchu 
dlaždice. Odstraňte veškeré přebytky, které nejsou 
absorbovány do dlaždic do 30ti minut po aplikaci 
pomocí čisté tkaniny, případně k odstranění oleje 
použijte malé množství samotného oleje na hadříku. 
Experimentujte na náhradních dlaždicích, abyste zjistili 
počet vrstev potřebných k dosažení plné saturace. 

 Návod k použití 

Aplikujte štetcem do plného nasycení dlaždic. Mezi 
jednotlivými nátěry nechejte alespoň 12 hodin, aby měl 
olej možnost dostatečně zoxidovat. Dlažba z terakoty 
většinou potřebuje 1-2 nátěry olejem k plnému 
nasycení, jiné materiály, zejméjna některé z rudějších 
ručně vyráběných materiálů, můžou potřebovat až 4-6 
nátěrů. Poslední nátěr nechejte vyschnout po 24hodin 
před aplikací LTP Beeswax nebo dokončením 
povrchové úpravy pomocí LTP Ironwax Gloss- lesk or 
Satin - pololesk. 

 Vydatnost: 

Středně porézní terakota : 1-2 litry na 10m2                         
Více porézní terakota : 3-4 litry na 10m2 

 Skladování: 

Uskladněte v chladném, suchém prostředí. Chtaňte 
před mrazem. 

Spotřebujte do 4 let u nepoužitých balení.  

 

 

 

 Zdraví a bezpečnost 

Držte mimo dosah dětí.  

Nepijte. 

Skladujte mimo dosah oděvu a hořlavých materiálů. 

Skladujte v uzavřených nádobách. 

Zlikvidujte obsah/nádobu v místě sběru nebezpečného 
odpadu. 

Při kontaktu s pokožkou může způsobit menší 
podráždění. 

Může způsobit nepatrné podráždění při kontaktu s 
očima. 

Označení dle (EC) No 1272/2008 

 

Použité hadříky s LTP Boiled Linseed 
olejem můžou představovat riziko 
požáru. Zlikvidujte veškeré použité 
hadříky dle instrukcí na balení 
oleje.  
Důležité: 

Veškeré látky (hadříky) použité k aplikaci LTP 
Boiled linceed oil – lněného oleje spalte nebo 
namočte do mýdlové vody před jejich vyhozením 
do koše. Aplikační látky (hadříky) by nikdy naměly 
být zmuchlány do kuličky.  

 

 
 


