
Návod na použití 
RYCHLÁ PÉČE oleje Vital NATUR  

Tato rozlivná údržbová emulze se používá k rychlému prvnímu a následnému ošetření naolejovaných podlah 

v soukromých bytových prostorách. Použitím RYCHLÉ PÉČE nedochází k lesknutí podlahy. Pouze se vytváří tenký film a 

dojde k oživení povrchu a impregnaci malých spár. Špína se tak snadno neusazuje a čištění je snazší 

Nanášené množství: Před použitím dobře protřepejte. Používá se neředěný. Spotřeba cca 1 l / 60-70 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! 
Neviditelná zbývající vlhkost po čištění brání průniku RYCHLÉ PÉČE a zpomaluje schnutí. 

Aplikace: Na vyčištěnou a suchou podlahu naneste rovnoměrně pomocí jemnovlákného mopu nezředěnou RYCHLOU 
PĚČI. Příliš úsporný nános brání rovnoměrnému rozlití. Zabraňte tvorbě kaluží, rozstřiku a kapkám. RYCHLOU PÉČI jen 
rovnoměrně naneste – podlahu neleštěte. Velké plochy ošetřujte po částech. Podlaha mezi úseky nesmí být již zaschlá. 
Poslední tah proveďte ve směru textury dřeva. Za příznivých podmínek je povrch opět pochozí již po cca 30 minutách.. 

Upozornění: Přípravek neřeďte ani nenanášejte strojově. U silně namáhaných podlah RYCHLOU PÉČI po několika 
měsících zopakujte. V takovém případě se místo toho nabízí INTENZÍVNÍ PÉČE. Když lze očekávat trvale vyšší zátěž 
nebo průmyslové využití podlahy, použijte INTENZÍVNÍ PÉČI. Parkety a hotové podlahy nesmí zůstat delší dobu vlhké a 
nikdy mokré, protože citlivě reagují (bobtnají). Silně alkalické čistící prostředky způsobují poškození povrchu, proto 
používejte vždy doporučené přípravky na čištění a ošetřování. RYCHLOU PÉČI opakujte podle zatížení – obvykle jednou 
až dvakrát ročně. Podlaha ošetřená RYCHLOU PÉČÍ může být naolejována též INTENZÍVNÍ PÉČÍ – typické lesknutí 
naolejované plochy se s každým čištěním snižuje.. 

Informace o obsažených látkách: akryláty a přírodní oleje na rostlinné bázi, aditiva, rozpouštědla. 

Bezpečnostní pokyny: Chraňte před dětmi. Nedávejte do nádob používaných na jídlo a pití nebo na jiné potraviny. 

tilo – kompletní řešení údržby podlah ošetřených olejem Vital NATUR 
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Limitní hodnota RYCHLÉ PÉČE pro pro olej Vital NATUR (Kat. A/e): 130g/l (2010). RYCHLÁ PÉČE obsahuje max. 20g/l 
VOC. Kód produktu (GISCODE): W2+.. 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. 

 

RYCHLÁ PÉČE  oleje  Vital NATUR  1 l      obj. č.        Z1063     9 003364104361 
RYCHLÁ PÉČE  oleje  Vital NATUR  2,5 l   obj. č.    Z1064   9 003364104378 

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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