
 
 

 

Technologický list 

 
Lignodur Hydrodol 240 

 
 
 
 

 
pečující olej na dřevo na bázi lněného oleje 

 
 
 
 
 
 
 

 

r 

Pro ošetřující a dekorativní nátěry dřevěných povrchů. Lze 

použít jako transparentní nátěr na dřevo, které je omezeně rozměrově 

stálé a rozměrově nestálé.Použitelné např. na dřevěné obklady a 

nábytek, bednění, ploty, balkóny a terasy

                      

- olej na vodní bázi  
- exteriér i interiér 

- přírodní lněný olej  

- matný  

- výborně penetruje   

- rychle schne  

- perličkový efekt  

- reguluje  vlhkost 

 

                      

                       

Barevné odstíny  

     

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Strana 1 ze 4 technologický list 240     CZ                     Stav:    01.03.2022 

Scala č.           Označení     
      -                 0100 bezbarvý 1) 
06.OL.08         1409 dub světlý - eiche hell  
12.OL.05            8412 teak               
12.OL.07          8408 bangkirai   
15.OL.13         8409  ořech - nuss         
15.OL.04        1412 modřín - lärche 
15.OL.12         1413 douglasie             
75.OL.02         7411 grafit  
1) venku použít jen v kombinaci viz.poznámky 

rozsah použití 
 

vlastnosti 
 

popis materiálu 
 



 
 

 
P
o 

 
 
Stupeň lesku :        matný 
Materiálová báze : modifikovaná, přírodní lněné oleje, pigmentované 
Složení :                emulze alkydové pryskyřice na bázi lněného oleje, oxid titaničitý  

                                (v závislosti na odstínu), anorganické/organické barevné             

                                     pigmenty (v závislosti na odstínu), voda, glykolether, přísady       

                                    a konzervační látky (Benzisothiazolinon a pyrithion zinečnatý)

 
VOC :                      Limit VOC EU pro tento produkt (Kat. A/e): 130 g/l (2010).          
                                 Tento výrobek obsahuje max. 30 g/l VOC. 

Hustota :                 cca 1,0-1,1 g/cm³, v závislosti na barvě 

Balení :                      750 ml, 3 l a 10 l 

 
 

 
Ředění :                     
Tónování :           
Kompatibilita :       
Aplikace :                   
                                    
                                    
                                
                                    
    
                                     
Spotřeba :               
                              
Teplota zpracování :  
Čištění nářadí :          

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Přepracovatelný po cca 12 hodinách. Plně odolný po cca 5 dnech. Při nižší teplotě 
nebo vyšší vlhkosti se doba schnutí prodlužuje.  

 
V chladnu, suchu, bez mrazu. Načaté balení dobře uzavřete, obsah spotřebujte co 
nejdříve. Prázdné nádoby odevzdejte k recyklaci, tekuté zbytky likvidujte ve sběrně 
starých barev.                      

 
 

Kód produktu  

 

    Ö20+ 
Platí informace v aktuálním bezpečnostním listu. Obsahuje 

benzisothiazolinon a pyrithion zinečnatý. Může způsobit alergické 

reakce. Informace pro alergiky na tel. +49 251 7188-403. 
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popis materiálu 
 

zpracování 
 

připravené k použití. 
všechny odstíny lze mezi sebou míchat. 
nemíchejte s jinými typy materiálů. 
před použitím důkladně promíchejte. Lignodur Hydrodol 240 natřete    
štětcem př.Uni-Plus 1212 nebo  Uni-Plus 1211. Rovnoměrně naneste   
tenkou vrstvu ve směru vláken a důkladně rozetřete. V případě  
prvního nátěru ošetřete pokud možno všechny strany (u terasových  
palubek např. před pokládkou). Po zaschnutí naneste tence a rychle  
i druhou vrstvu. Příliš mnoho vrstev a nedostatečné větrání vede ke  
zpoždění schnutí. 
cca 70-90 ml/m² na jeden nátěr. Zjistěte přesné množství spotřeby   
pomocí zkušební aplikace na objektu. 
ne nižší než +5 °C až max. +30 °C teplota vzduchu a objektu 
ihned po použití mýdlem a vodou. 
 
 
 

 

schnutí 
 

skladování 
 

deklarace 
 



 
 

 
B
e
s 

Příprava povrchu                        Povrch musí být savý, pevný, suchý, čistý a bez nátěru, nesmí 

obsahovat uvolňovací činidla. Podle letáku BFS č. 18 nesmí obsah 

vlhkosti překročit 18 % u komponentů, které nejsou rozměrově stálé. 

Dřevěné povrchy obrousit a vyčistit důkladně od prachu. Abyste 

předešli změně barvy, nechte nové dřevo obsahující kyselinu tříslovou 

po dobu 2-3 týdnů zvětrat a poté důkladně očistěte pomocí čističe 

Holzentgrauer 1024. Zašedlé a špinavé dřevěné povrchy očistěte 

přípravkem Holzentgrauer 1024. Staré nátěry  barev a laků musí být 

zcela odstraněny. Při úpravách nebo odstraňování povlaků, 

např.broušení, pálení atd. se uvolňuje  škodlivý prach/páry. Dodržujte 

ochranná opatření.

 
                               
 
 
                                Počet nátěrů 

 

 

 

Na nové neošetřené dřevo naneste minimálně dvě vrstvy oleje Lignodur 

Hydrodol 240 v požadovaném odstínu, na venkovní plochy vystavené 

povětrnostním vlivům naneste tři nátěry v závislosti na savosti dřeva a 

zvolené barvě. Při následné péči nebo generální opravě naneste jednu 

až dvě  vrstvy, v závislosti na požadavcích. 

 

 

  
 
Ochranná opatření         Uchovávejte mimo dosah dětí. Pro brusné práce používejte prachový filtr P2.       

Během zpracování a sušení zajistěte důkladné větrání. vyhněte se jídlu, pití a 
kouření. V případě kontaktu s očima nebo pokožkou okamžitě opláchněte velkým 
množstvím vody. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo půdy. 

 
 

                         Broušení podkladů           Mezi jednotlivými pracovními kroky doporučujeme plochy přebrousit. Důkladně   

                                                                      odstraňte brusný prach. 
 

 
         Posouzení barevného odstínu         Různé druhy dřeva a stávající neporušené nátěry ovlivňují barevný odstín svým   

                                                         vlastním zbarvením a savostí, proto doporučujeme vždy předem provést zkušební   

                                                                           nátěr. Oleje na dřevo zvýrazňují přirozenou barvu dřeva. 

 

Bezbarvý olej            Bezbarvé nátěry nejsou vhodné jako jediná nátěrová vrstva pro venkovní použití z 

důvodu nedostatečné UV ochrany. 

 

Dřeva bohatá na živiny         U dřeva bohatého na živiny, jako je dub, červený cedr, afzélie, sekvoje 

může dojít rozpuštěním ve vodě k vyluhování 

sraženin  těchto látek na povrch dřeva. 

 

Vnitřní použití               Pro velkoplošné vnitřní aplikace (např. na povrchy stropů a stěn) doporučujeme     

                                        použití vodou ředitelné lazury Lignodur Grenodecor 236 z důvodu materiálově   

                                          typického zápachu Lignodur Hydrodol 240. V případě potřeby je k dispozici  

                                       poradenská služba Brillux. 
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provedení 
 

provedení 
 

rady a doporučení 
 



 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
                              Vnitřní povrchy nábytku            Vnitřní povrchy nábytku a skříní, raději tímto olejem nenatírejte 
                                                                                                z důvodu možných obtěžujících pachů. 
 
                  Továrně ošetřené dřevo z výroby            U dřevěných povrchů, které již byly ošetřeny ve výrobě, si před použitím     
                                                                                        pročtěte informace o produktu výrobce, pokyny pro péči a údržbu. 
 
 
 

rady a doporučení 
 

Péče a údržba                                          Pravidelně kontrolujte stav dřevěných povrchů v exteriéru, zejména v oblastech   
                                                                 vystavených povětrnostním vlivům a včas je renovujte. V oblastech, které jsou   
                                                                 vystaveny povětrnostním vlivům je obecně vyžadován ošetřující nátěr alespoň  
                                                                 jednou ročně. 
 
Další informace                                        Dodržujte údaje v technických listech používaných produktů. 

technické poradenství 
 

Další technické informace lze získat na adrese výrobce Brillux:  

Tel. +49 251 7188-239  

Fax +49 251 7188-106  

tb@brillux.de  

nebo u vašeho obchodního partnera 

 
poznámka 
 

Tento technologický list je založen na intenzivní vývojové práci  
a mnohaletých praktických zkušenostech. Obsah nevyjadřuje žádný 
smluvní právní vztah. Zpracovatel/kupující není zbaven odpovědnosti za 
použití našich produktů. na jejich vhodnost pro zamýšlenou aplikaci. 
Kromě toho platí naše    všeobecné obchodní podmínky. 

 
Vydáním nového technického listu v novém znění pozbývají předchozí 
verze platnosti. Aktuální verze je k dispozici na internetu. 
 
Výrobce: 
Brillux Weselerstrasse 401 
48163 Munster 
Telefon. +49 251 7188-0 
Fax +49 251 7188-105 
info@brillux.de www.brillux.de 

 
 
 
 

Distribuce a poradenství: 
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