
Spinellorange 10% (865) Umbra rötlich 15% (808) Spinelltürkis 10% (862)

Goldocker 15% (821) Umbra rehbraun 15% (805) Spinellblau 10% (863)

Orangeocker 15% (822) Umbra dunkel 15% (826) Terra di Siena gebr. 15% (819)

Paletar de culori

Uleiuri pigmentate

SC Naturalpaint SRL

Tel:   0266 243 041
Mob: 0751 225 311
office@naturalpaint.ro
www.naturalpaint.ro

Paletarul se referă la următoare produse: 
Ulei rezistent pentru podele, Ulei rezistent -fără solvent-,  
Ceară, Ceară Saflor 
Lazură de lemn - ulei incolor-

Fabricat în Germania de Kreidezeit Naturfarben GmbH.

Ocker gelb 15% (802) Umbra rotbraun 15% (825) Terra di Siena natur 15% (818)

Sonnengelb 10% (867) Siena rot 15% (824) Spinellgrün 10% (864)

Oxidorange 10% (823) Umbra grün 15% (827) Eisenoxidschwarz 8% (850)

  8%=  80 g pigm./ L
10%=100 g pigm./ L
15%=150 g pigm./ L



Ulei rezistent pentru podele 

Descriere generală
Pentru a menţine calităţile naturale ale unei podele de 
lemn este nevoie de un tratament ce sporeşte ca-
pacitatea de difuzie a acesteia. Printre aceste calităţi  
naturale ale lemnului se numără şi absorbţia şi pier-
derea umidităţii şi astfel îmbunătăţirea climatului interior 
precum şi contactul termic. În cazul unei podele de 
lemn tratate cu lac aceste calităţi naturale dispar. În 
plus, stratul de lac se fisurează. Umezeala pătrunde în 
crăpături, drept urmare lemnul capătă o nuanţă gri şi 
chiar se putrezeşte. În acest caz lemnul trebuie şlefuit 
şi tratat din nou. Un tratament cu ulei rezistent pentru 
podea sporeşte rezistenţa la difuziune, împiedică fisu-
rarea permiţând o prelucrare ulterioară exactă în cazul 
eventualelor daune.

Declarația completă a ingredientelor 
Ulei de in, ulei de in polimerizat, ulei rezistent pentru 
suprafeţe lemnoase, ulei portughez din balsam de 
terpentină dublu rafinat, colofoniu de calciu, colofoniu 
glicerin-ester, substanţă uscată fără plumb.

Condiţii de prelucrare 
Stratul suport trebuie să fie netratat, curat, uscat, de-
gresat şi cu o capacitate mare de absorbţie. Temperatu-
ra de lucru min. 10 grade C. Se recomandă efectuarea 
unei vopsiri de probă într-o zona ascunsă pentru a 
depista eventualele modificări de culoare. A se agita 
puţin înainte de folosire.

Lucrări pregătitoare 
Lemnul netratat se curăţă, se şlefuieşte, canturile se 
rotunjesc şi se curăţă de praf. Pungile de răşină se 
îndepărtează cu alcool.

Prelucrare 
Strat de grund 
Pe straturile suport puternic absorbante (lemn de es-
enţe moi, plută, plăci de gresie arse la temperaturi mai 
joase) se aplică uleiul rezistent pentru podea saturat 
şi uniform. În timp ce uleiul îşi face efectul, cca. 30-45 
minute - se controlează des dacă în unele locuri uleiul 
a pătruns bine în lemn. Aceste locuri se tratează mai 
departe prin tehnica „ud pe ud”. În încheiere exce-
surile se îndepărtează temeinic cu o cârpă uscată, 
nescămoşată, până când suprafaţa capătă un luciu 
uniform şi un aspect mătăsos. 

Excesurile de vopsea vor apărea sub formă de zone 
şi pete cu un luciu umed. Există pericolul ca exce-
sul neîndepărtat  să nu se usuce bine, urmând ca 
în final să rămână lipicios şi să ducă la diferenţe 
de luciu. Aceste zone cu exces nu trebuiesc vopsite 
ci trebuie îndepărtate cu un răzuitor, cu un tampon de 
curăţare şi în caz de nevoie trebuiesc din nou tratate.

După uscarea stratului de grund se efectuează o 
şlefuire intermediară cu hârtie şmirghel (granulaţie 120-
180), se desprăfuieşte şi se aplică stratul următor de 
vopsea.
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Strat final
Uleiul nediluat se aplică într-un strat subţire şi uniform. 
Şi în acest caz, după un timp de acţionare de 30-45 
minute se îndepărtează temeinic toate excesurile. 
Dacă lemnul prezintă multe noduri se va acorda atenţie 
sporită excesurilor de vopsea, în caz contrar la final vor 
rezulta zone lucioase şi un aspect pătat.
Pentru straturile suport la care nu se aplică un trata-
ment ulterior cu ceară, al doilea strat de ulei rezistent 
pentru podea va constitui stratul final.

Cu titlu ilustrativ 
Uleiul rezistent pentru podea nu trebuie să formeze un 
strat la suprafaţa lemnului ci să pătrundă în lemn şi să 
acopere porii.

Tratament ulterior
Pentru a spori rezistenţa la uzură, recomandăm aplicar-
ea unui strat subtire de Ceară dură pentru podea (art. 
nr. 501) sau Emulsie de ceară de Carnauba (art. nr. 
420).

Curățare / Îngrijire
Dacă podelele tratate cu ceară sau cu ulei nu prezintă 
prea multe impurităţi se vor clăti doar cu apă caldă fără 
nici un adaos. Nu utilizaţi apă fierbinte sau substanţe 
degresante, în special acelea cu proprietăţi abrazive. 
Pentru îndepărtarea impurităţilor mai mari vă recoman-
dăm săpunul de Marsilia cu efect de gresare crescut 
(art. nr. 220), iar pentru  îngrijirea generală emulsia din 
ceară de Carnauba (art. nr. 420) întotdeauna ca adaos 
la apa de şters podea.

Timp de uscare 
Se usucă şi este gata de o nouă aplicare în cca. 24 de 
ore la 20 grade C. Umezeala mare din aer, frigul, sub-
straturile ce conţin substanţe tanante (stejar, etc.) şi un 
consum prea mare pot prelungi perioada de uscare. Nu 
depăşiţi cantităţile recomandate, în timpul utilizării veri-
ficând în mod constant consumul. Suprafaţa va căpăta 
duritatea finală după cca. 4 săptămâni, timp în care se 
va trata cu grijă.
 
Consum 
În funcţie de capacitatea de absorbtie a stratului suport 
cca. 0.065-0.100 litri/m2 per strat.

Dimensiunile ambalajelor
Recipient de 0,75 L pentru aproximativ 12 mp/strat,
recipient de 2,50 L care acoperă cca. 40 mp/strat,
recipient de 10,00 L care acoperă cca. 160 mp/strat,
recipient de 20,00 L care acoperă cca. 320 mp/strat.

Depozitare 
Depozitat într-un loc ferit de îngheţ şi închis ermetic 
uleiul rezistent pentru podea îşi menţine valabilitatea 
timp de până la 2 ani.   

Înainte de aplicare consultați fișa tehnică și 
indicațiile de siguranță! 

Detalii pe www.naturalpaint.ro


