
Zgoraj posredovane informacije in priporočila o namenu in načinu uporabe naših izdelkov so osnovana na našem znanju, laboratorijskih testiranjih ter praktičnih izkušnjah, 
pridobljenih do sedaj. Zagotavljamo vam konstantno kvaliteto naših proizvodov ter parametre v skladu s tehnično specifikacijo. Naša tehnična svetovalna služba vam je na razpolago. 
To pa ne odvezuje kupca, da sam preizkusi primernost naših proizvodov za njegov primer uporabe (postopki, materiali). Tak preizkus ponovite tudi ob zamenjavi materiala ali 
dobavitelja. Ker se naši proizvodi uporabljajo z različnimi materiali ter v menjajočih se pogojih dela, na katere nimamo vpliva, ne moremo sprejeti nobene obveznosti glede zgornjih 
navedb ali katerihkoli ustnih priporočil. 
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Naravno olje za nego in zaščito tropskega (teak, bangkirai, 
merabau,cumaru,lapacho,…) in vseh vrst domačega lesa 

 

Na osnovi obnovljivih rastlinskih olj  
 

 
 
Namen: 
Sonol olje se uporablja za naravno zaščito lesa na prostem. Primerno je za zaščito vrtnega 
pohištva, lesenih teras in fasad, nadstreškov in podobno. 
 
Način uporabe: 
Olje v tankem sloju s krpo ali čopičem nanesemo na suho, očiščeno in po potrebi obrušeno 
leseno površino. 
Po nekaj minutah odvečno olje obrišemo z vpojno krpo ali papirjem. 
Pred naslednjim nanosom po 24 urah površino rahlo obrusimo oz. zapoliramo. 
Za dolgotrajno zaščito so priporočljivi 2-3 nanosi. 
 
Poraba: 
Z enim litrom premažemo 5-7 m2 pri treh nanosih. 
 
Vzdrževalni premaz: 
Običajno je ponoven premaz potreben čez 2-3 leta; pri bolj obremenjenih lesenih površinah 
lahko tudi prej. Za vzdrževanje zadošča enkraten premaz. 
 
Čiščenje orodja: 
Orodje očistimo s naravnim oljem iz lupin citrusov ORANOL. 
 
Opozorilo: 
Naoljene krpe se lahko zaradi oksidativnega sušenja olja na zraku lahko vžgejo, zato jo namočimo  
v vodo ali hranimo v tesno zaprtih kovinskih posodah.  
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