
 
Návod na použití 
INTENZÍVNÍ PÉČE oleje Innovo NATUR 
 
 
 

INTENZÍVNÍ PÉČE je oxidační přírodní olej vytvářející po zaschnutí matný povrh. Používá se k následnému ošetření (k 
údržbě) již naolejovaných podlah a slouží k oživení a impregnaci nejjemnějších spár. Povrch se neleskne. Materiál se 
snadno nanáší mopem. 

Nanášené množství: Před použitím dobře protřepejte. Používá se neředěný. Spotřeba cca 1 l / 40 m² (v závislosti na 

nasákavosti podkladu). 

Příprava: Podlahu zameťte a vysajte. Případnou zbývající nečistotu odstraňte ČISTIČEM oleje. Při silném ušpinění 

proveďte základní čištění pomocí INTENZÍVNÍHO ČISTIČE. V práci můžete pokračovat teprve po úplném zaschnutí 

podlahy! 

 

Aplikace: Pracujte po malých částech cca 2 m²! INTENZÍVNÍ PÉČI nalejte na zvolený úsek (když je mop vlhký,  
vychází cca 5cl na daný úsek) a ihned mopem rovnoměrně rozetřete (podél i napříč). Poslední tah proveďte v podélném 
směru textury dřeva.  Zatírání nebo zahlazování přípravku není nutné. Mopem se přípravek nanáší a též hned roztírá. 
U další části nalejte olej na okraj již hotového úseku a odtud ho roztírejte do další zpracovávané plochy. Pracujte vždy 
z vlhké části do suché, abyste zabránili viditelnému napojení vzniklému nahromaděním přípravku INTENZÍVNÍ PÉČE. 

 
Upozornění: Nadměrné množství přípravku INTENZÍVNÍ PÉČE (pokud není důkladně setřeno)  a/nebo zbytková vlhkost po 

čištění vedou k lepkavému povrchu podlahy.  Po cca 6 hodinách je podlaha opět pochozí. Po 24 hodinách je INTENZÍVNÍ 
PÉČE vytvrzena. Během této doby podlahu dle možnosti šetřete. Při  zpracování vytvořte v místnosti běžné klimatické 
podmínky. Parkety a hotové podlahy nesmí zůstat delší dobu vlhké ani mokré, protože citlivě reagují (bobtnají). Silně 
alkalické čistící prostředky způsobují poškození povrchu, proto používejte vždy doporučené přípravky na čištění a 
ošetřování. INTENZÍVNÍ PÉČI opakujte podle zatížení – obvykle jednou ročně. Podlaha ošetřená přípravkem INTENZÍVNÍ 
PÉČE může být následně ošetřována i přípravkem RYCHLÁ PÉČE.  

Informace o obsažených látkách: alkydy na bázi přírodních rostlinných olejů, aditiva, rozpouštědla  
 
Bezpečnostní pokyny: Chraňte před dětmi. Nedávejte do nádob používaných na jídlo a pití nebo na jiné potraviny. 
Smotané hadry napusťte vodou a nechejte uschnout venku (jinak se mohou samy vznítit!).  Zaschlý nátěr je běžně 
vznítitelný. (D podle EN 13501). Obsahuje: 2-butanonoxim. Může vyvolat alergické reakce. 

tilo – kompletní řešení údržby podlah ošetřených olejem Innovo NATUR 

ČISTIČ  
na čištění dle potřeby  

INTENZÍVNÍ ČISTIČ  
k odstranění silného znečištění  

RYCHLÁ PÉČE  
k oživení povrchu   
matná emulze  

    INTENZÍVNÍ PÉČE  
na intenzívně používané povrchy  

hedvábně lesklá emulze      
 

(intenzívní ošetření) (údržbové čištění)   (základní čištění)   (údržbové ošetření) 

EU limitní hodnota INTENZÍVNÍ PÉČE pro olej Innovo NATUR (kat. A/i): 500 g/l 
(2010). INTENZÍVNÍ PÉČE obsahuje max. 450g/l VOC. Kód produktu (GISCODE): 
Ö60. 

K dostání jen ve specializovaných obchodech.  

Prodej: tilo GmbH, A-4923 Lohnsburg. 
 
Skladujte pod zámkem, chraňte před dětmi. Doba skladovatelnosti: v uzavřeném původním obalu min. 2 roky. Případné 
usazeniny pečlivě promíchejte nebo dobře protřepejte. K recyklaci předávejte jen zcela vyprázdněné obaly. 

INTENZÍVNÍ PÉČE  oleje  Innovo NATUR  1 l     obj. č.        Z1071 

 

INTENZÍVNÍ PÉČE  oleje  Innovo NATUR  2,5 l  obj. č.      Z1072             
9 003364 104453  

Tyto pokyny vám předáváme dle svého nejlepšího vědomí na základě našich zkoušek a zkušeností. Nepřebíráme však záruku za výsledek zpracování 
v jednotlivém případě vzhledem k množství možností aplikací a vzhledem podmínkám skladování a zpracování, které nemůžeme ovlivnit. Proveďte vlastní 
zkoušky. Obraťte se na nás o radu v případě nejasností nebo před zahájením prací v případě větších projektů. Omyl a technické změny vyhrazeny! Další 
informace a aktualizace viz www.tilo.com. 
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