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OLI-NATURA Oleje & Vosky

Olejovat přírodně.



UV-ochrana
UV-Protection

Neobsahují 
účinné biocidy 

ani konzervační látky                              

Výrobky OLI-NATURA jsou vysoce kvalitní oleje & vosky na bázi 
přírodních olejů a surovin blízkých přírodě, které slouží k ochraně a péči o 
dřevo v interiéru i exteriéru.

Orientují se speciálně na požadavky profesionálních uživatelů a nabízejí 
optimální vlastnosti výrobku i zpracování. Všechny OLI-Natura oleje & 
vosky podléhají přísným zkušebním testům a kontrole kvality. Jsou 
vyrobeny tak, že při požadavku stavebnicové konstrukce je možné je 
kombinovat se speciálními OLI-AQUA vodou ředitelnými laky.

V této brožuře získáte stručný přehled o naší OLI-NATURA výrobkové 
paletě, určené pro řemeslnou i semiindustriální výrobu.

OLI-NATURA oleje & vosky:
> jsou použitelné pro téměř všechny druhy dřeva
> snadno se zpracovávají
> jsou velmi výdajné, stačí jedna, maximálně dvě vrstvy oleje
> velmi snadno se provádějí i dílčí opravy
> opticky zvýrazní kresbu dřeva i jeho barvu
> jsou prodyšné, regulují vlhkost a vytvářejí zdravé prostředí pro 

život
> vhodné do soukromých i veřejných prostor

OLI-NATURA oleje & vosky splňují přísné požadavky:

OLI-NATURA products are high-quality oils and waxes based on natural 
plant oils and close-to-nature raw materials for the protection of indoor 
and outdoor woodwork.

Our oils and waxes are custom- made to meet the demands of the 
professional user, and they have ideal product and handling 
characteristics. All OLI-NATURA Oils and Waxes are subject to strict tests 
and quality controls and are composed in a way that enables the user to 
combine them on demand with specific OLI-AQUA water-based sealers 
according to the modular design principle

This brochure gives you an overview over our OLI-NATURA product range 
for craftsmen and semi-industrial use.

OLI-NATURA Oils and Waxes are:

> applicable on virtually all wood types
> easy application
> highly productive; only one to two applications are necessary
> partially repaintable and thus extremely repair-friendly
> visually appealing and colour-intensifying
> breathable, moisture-regulating and therefore producing a 

healthy room climate
> suitable for both public and domestic areas

Our Oils & Waxes meet the highest standards:

    

OLI-NATURA Oleje & Vosky  I  Oils & Waxes 
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No biocidal substances
No preservatives 

platí pro Projektöl a Yacht Teaköl
valid for Project Oil and Yacht & Teak Oil
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OLI-NATURA Hartwachsöl  I  Hard Wax Oil

OLI-Natura Hartwachsöl je speciální kombinace olejů a vosků pro 
povrchovou úpravu dřeva v interiéru. Olej proniká hluboko do dřeva, vosk 
zůstává na povrchu a vytváří hedvábně matný lesk, který lze ještě zvýšit 
leštěním. Takto ošetřený povrch se velmi snadno udržuje, odpuzuje 
nečistoty a vodu, aniž by uzavíral póry. Dřevo tak může i nadále dýchat.

Krok za krokem… 
1. Dřevo odstupňovaně brousit zrny 80/100/120; povrch musí být čistý, 
suchý, bez mastnoty, oleje, vosku a prachu. Čím jemnější je broušení, tím 
méně dřevo zdrsní. U dřevěných podlah zatmelit před posledním 
broušením případné spáry OLI-spárovacím tmelem, smíchaným s 
brusným prachem. 2. Hartwachsöl dobře rozmíchat a opatrně nalít na 
plochu (cca. 40-50 g/m²). Potom rovnoměrně tence roztírat štětcem, 
stěrkou, špachtlí nebo mohérovým válečkem. U velkých ploch pracovat 
vždy po částech. 3. Hartwachsöl nechat 20  30 minut vsáknout. Poté 
vmasírovat kartáčem na olej nebo kotoučovou bruskou a béžovým/bílým 
padem. Přebytek oleje setřít bavlněným hadrem nebo u velkých ploch 
prudce stáhnout gumovou stěrkou. 4. Po 6-8 hodinách schnutí zopakovat 
postup popsaný v bodech 2 a 3. 5. V závislosti na teplotě a vlhkosti 
vzduchu je olejovaná plocha po 2  3 dnech plně zatížitelná. Do té doby 
chránit před vodou.

OLI-NATURA Hard Wax Oil is a special oil and wax combination for the 
surface treatment of interior woodwork. While the oil penetrates deeply 
into the wood, the wax remains on the surface producing a silk matt shine, 
which can be further intensified by polishing. The surface being 
consolidated in this way is easy to clean, resistant to dirt and water, without 
sealing the pores. Thus, the wood remains breathable.

Step by step… 
1. Sand the wood gradually with grit sizes 80/100/120. The surface must 
be clean, dry and free of grease, oil, wax and dust. The finer the sanding, 
the lesser the wood roughens up. For the treatment of wooden floors, we 
recommend you to fill the joints with OLI Joint filler and swarf before the 
final sanding. 2. Stir the hard wax oil well and pour it carefully on the 
surface (approx. 40-50 g/sqm). Then spread it thinly and evenly with a 
brush, spatula or a mohair roller. Always work in sections on large areas. 3. 
Allow the hard wax oil to penetrate for 20 to 30 minutes. Then rub it in with 
an oil brush or, on wooden floors, with a rotary floor machine and a beige or 
white pad. 4. After a drying time of 6 to 8 hours, repeat the application as 
described in steps 2 and 3. 5.Depending on the air humidity and the 
temperatures, the surface can be exposed to normal wear after 2-3 days. 
Protect the surface from water during this time.



VE ZKRATCE I AT A GLANCE

> Kombinace olejů a vosků pro základní 
ošetření dřevěných, korkových a OSB podlah, 
stejně jako schodů, dveří a pracovních ploch v 
interiéru.

> Oil-wax combination for the basic treatment 
of wooden, cork and OSB floors as well as for 
indoor stairs, doors and worktops

Balení I Container sizes 
>  3 / 1 L

Barva I Colour 
> Přírodní I Nature

Doporučené vrstvy I Recommended coats 
> 2

Výdajnost každé vrstvy I Coverage per coat
> 20 m²/L

Aplikace I Application 
>  válečkem, štětcem, špachtlí
> roller, brush, spray gun

Giscode 
> Ö 60

 



OLI-NATURA HS Hartwachsöl  I  HS Hard Wax Oil

OLI-NATURA HS Hartwachsöl je vysoce kvalitní High-Solid kombinace 
olejů a vosků pro profesionální ošetření parketových, dřevěných a 
korkových podlah v interiéru. Materiál je bez emisí, množství sušiny je 
téměř 100%. Olej proniká hluboko do dřeva, vosk zůstává na povrchu a 
vytváří hedvábný lesk, který lze ještě zvýšit leštěním. Takto ošetřený 
povrch je extrémně zatížitelný, trvanlivý. Údržba je velmi snadná, povrch 
je vodo- a prachu odpudivý. Protože nedochází k uzavření pórů, může 
dřevo nadále dýchat a zajišťuje pozitivní klima bydlení. OLI-NATURA HS 
zůstává déle otevřený než běžné olejovosky a je možné jej ještě během 
90 minut dobře roztírat. Proto se tato impregnace hodí především pro 
velké plochy v budovách. 

Krok za krokem . . .
1. Dřevo odstupňovaně brousit zrny 80/100/120. Plocha musí být čistá, 
suchá, bez mastnoty, oleje, vosku a brusného prachu. Čím jemnější je 
broušení, tím míň dřevo zdrsní. Spáry dřevěných podlah před posledním 
zbroušením zatmelit OLI-spárovacím tmelem, smíchaným s brusným 
prachem. 2. HS Hartwachsöl dobře promíchat/protřepat a opatrně nalít na 
plochu. Podle nasákavosti dřeva je spotřeba na jednu vrstvu cca 20-
30g/m². Potom rovnoměrně tence roztírat špachtlí nebo mohérovým 
válečkem. U velkých ploch pracovat vždy po částech. 3. HS Hartwachsöl 
nechat 60-90 minut vsáknout. Poté vmasírovat kartáčem na olej, nebo u 
dřevěných podlah kotoučovou bruskou a bílým padem do té doby, než je 
povrch nasycen a nejeví se jako vlhký. Přebytečný materiál setřít kusem 
bavlny, nebo u velkých ploch prudce stáhnout gumovou stěrkou. 4. Přes 
noc nechat schnout a poté zopakovat kroky uvedené v bodech 2 a 3. 5. V 
závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu je naolejovaná podlaha po 2-3 
dnech plně zatížitelná. Do té doby chránit před vodou. 

OLI-NATURA HS Hard Wax Oil is a highly wear-resistant high solid oil and 
wax combination for the professional basic treatment of wooden, parquet 
and cork floors in the interior. The product is VOC-free and has a 
proportion of solids of nearly 100%. While the oil penetrates deeply into the 
wood, the wax remains on the surface producing a silky gloss that can be 
further intensified by polishing. The surface thus consolidated is extremely 
wear-resistant, durable, easy to maintain as well as resistant to dirt and 
water. The pores are not being sealed so that the wood remains breathable 
and produces a healthy room climate. OLI-NATURA HS is open longer 
than conventional hard wax oils and can be worked in with a pad even as 
late as 90 minutes after the application. Therefore, this impregnation is 
ideally suitable for large areas in the public/business sphere.

Step by step . . .
1.Sand the wood gradually with grit sizes 80/100/120. The surface must be 
clean, dry and free of grease, oil, wax and dust. The finer the sanding, the 
lesser the wood roughens up. For the treatment of wooden floors, we 
recommend you to fill the joints with OLI Joint filler and swarf before the 
final sanding. 2. Stir up or shake the HS Hard Wax Oil well before use and 
pour it carefully on the surface. Depending on the absorbency of the wood, 
the consumption per coat is approx. 20-30g/sqm. Then spread it thinly and 
evenly with a spatula or a mohair roller. Always work in sections on large 
areas. 3. Allow the HS Hard Wax Oil to penetrate for 60 to 90 minutes. 
Then rub it in with an oil brush or by using a rotary floor machine with a 
white pad on wooden floors, until the surface is saturated and no longer 
appears wet. Remove excess oil with a cotton cloth, or a squeegee from 
larger areas. 4. After overnight drying, repeat the application as described 
in steps 2 and 3. 5) Depending on the air humidity and the temperatures, the 
floor can be exposed to normal wear after 2 to 3 days. Protect the surface 
from water during this time.
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VE ZKRATCE I AT A GLANCE

> High-Solid kombinace olejů a vosků bez 
emisí, určená pro extrémně namáhané 
prkenné, parketové, dřevěné a korkové 
podlahy v interiéru. 

> VOC-free high solid oil-wax combination for 
the basic treatment of floorboards, wooden 
parquet and cork floors in the interior subject 
to intensive wear.

Balení I Container sizes 
>   1 L

Barva I Colour 
> Přírodní I Nature

Doporučené vrstvy I Recommended coats 
> 1-2

Výdajnost každé vrstvy I Coverage per coat
> 30-50 m²/L

Aplikace I Application 
>  válečkem, štětcem, špachtlí
> roller, brush, spray gun 

Giscode 
> Ö 20

 



OLI-NATURA Projektöl  I  Project Oil

OLI-NATURA Projektöl je universální přírodní olej z modifikovaných 
přírodních pryskyřic. Je určen pro základní ošetření a péči o veškeré 
dřevěné plochy v interiéru, včetně vlhkých prostor. Rovněž je vhodný pro 
dřevěné stavební dílce v exteriéru. Díky 60% podílu sušiny má vysokou 
penetrační schopnost a optimální vlastnosti pro zpracování štětcem, 
válečkem nebo stříkací pistolí. Výborně se hodí k řemeslnému i 
průmyslovému zpracování. Projektöl uvnitř dřeva vytvrdne a utvoří 
rovnoměrnou ochranu. Díky tomu se plocha stává mimořádně 
vodovzdornou, odolnou vůči skvrnám, rovněž paropropustnou a vlhkost 
regulující. Vedle přírodní varianty je k dispozici 7 transparentních, UV 
stabilních barevných odstínů. Všechny jsou vzájemně mísitelné a lze je 
přelakovat speciálními vodou ředitelnými laky OLI-AQUA. 

Krok za krokem . . .
1. Dřevo odstupňovaně brousit zrny 80/100/120. Plocha musí být čistá, 
suchá, bez mastnoty, oleje, vosku a brusného prachu. Čím jemnější je 
broušení, tím míň dřevo zdrsní. Výjimku tvoří kolorování odstínem ´bílá 
vápenná´. Zde se doporučuje konečné broušení zrnem 80. 2. Olej dobře 
promíchat a opatrně nalít na plochu. (Spotřeba na každou vrstvu je 
30g/m² na dub, u silně nasákavých druhů dřeva až 60g/m²). Následně 
rovnoměrně tence roztírat kartáčem, štětcem, špachtlí nebo mohérovým 
válečkem. U velkých ploch pracovat vždy po částech. 3. Olej nechat 20-
30 minut vsáknout a případně dolít tam, kde dřevo rychleji nasáklo. Poté 
vmasírovat pomocí kartáče na olej nebo zeleným nanášecím padem a to 
tak dlouho, dokud není plocha nasycená a už se nejeví jako vlhká. 
Případný přebytečný materiál setřít bavlněným hadrem, u velkých ploch 
prudce stáhnout gumovou stěrkou. 4. Po působení v době 4-6 hodin 
provést konečné leštění kouskem bavlny nebo kotoučovou bruskou s 
bílým padem. 5. V závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu je naolejovaná 
plocha po 2-3 dnech plně zatížitelná. Do té doby chránit před vodou. 

OLI-NATURA Project Oil is our universal oil made of modified natural 
resins for the basic treatment and care of all interior wooden surfaces 
including wetrooms, as well as for wooden objects outside. Its high auto-
penetration makes for an optimum application behaviour with brush, roller 
or spray gun. It is perfectly suitable for craftsmen, but also for rational, 
industrial serial production. Project Oil hardens from inside and produces 
an even protection. This makes the surface extremely wear-resistant, 
water-repellent and stain-proof, as well as moisture-regulating and 
permeable to vapour. You can choose between an unpigmented natural 
version and seven transparent UV-resistant colours. They are all 
intermixable and can be overcoated with specific OLI-AQUA water-bases 
lacquers. 

Step by step . . . 
1.Sand the wood gradually with grit sizes 80/100/120. The surface must be 
clean, dry and free of grease, oil, wax and dust. The finer the sanding, the 
lesser the wood roughens up. A general exception is the colour lime white, 
where you should do a final sanding with grit size 80. 2. Stir the oil well and 
pour it carefully on the surface. The consumption per coat is 30g/sqm on 
oak and up to 60g/sqm on highly absorbent woods. Then spread it thinly 
and evenly with a brush, spatula or a mohair roller. Always work in sections 
on large areas. 3. Allow the oil to penetrate for 20 to 30 minutes. If 
necessary, pour some more oil on those areas where the wood has 
absorbed it faster. Then rub it in with an oil brush or green application pad 
until the surface is saturated and no longer appears wet. Remove excess 
oil with a cotton cloth, or a squeegee from larger areas. 4. After a drying 
time of 4 to 6 hours, do a final polishing with a cotton cloth or a rotary floor 
machine with a white pad. 5. Depending on the air humidity and the 
temperatures, the surface can be exposed to normal wear after 2 to 3 days. 
Protect the surface from water during this time.



VE ZKRATCE I AT A GLANCE

> Přírodní olej, který odpuzuje vodu a reguluje 
vlhkost. Je určen k základnímu ošetření a péči o 
nábytek, pracovní plochy, dveře, panely, schody a 
dřevěné podlahy, stejně jako dřevěné stavební 
dílce v exteriéru a ve vlhkých prostorách. 

> Water-repellent and moisture regulating wood 
oil for the basic treatment and care of furniture, 
worktops, doors, panels, stairs and wooden floors 
as well as woodwork outdoors and in wetrooms.

Balení I Container sizes 
>  10 / 3 / 1 L

Barvy I Colours 
> Přírodní, bílá vápenná, šedá, teak, mahagon, ořech,   

padouk, wenge
> Nature, Lime white, Gray, Teak, Mahogany, Walnut, 

Padouk, Wenge

Doporučené vrstvy I Recommended coats 
> 1-2

Výdajnost každé vrstvy I Coverage per coat
> 15-30 m²/L

Aplikace I Application 
>  válečkem, štětcem, stříkáním, máčením
> roller, brush, spray gun, dipping  

Přelakovatelný I Overcoatable
> OLI-AQUA TOP 51.20 

Giscode 
> Ö 60
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OLI-NATURA HS Profiöl  I  HS Professional Oil

OLI-NATURA HS Profiöl je velmi odolný High-Solid olej z modi-
fikovaných přírodních pryskyřic. Je určen k profesionální základní úpravě 
parketových, dřevěných a korkových podlah v interiéru. Díky vysokému 
obsahu zušlechtěných rostlinných olejů zvýrazní přírodní barevný odstín 
dřeva. Povrch naimpregnovaný OLI-NATURA HS Profiöl je antistatický, 
snadno se čistí, chůze po něm je stabilní, je trvale zatížitelný, extrémně 
odolný vůči vodě a chemikáliím používaným v domácnosti. Vzhledem k 
vysokému podílu sušiny okolo 98% by měl být tento produkt při práci na 
větších plochách zpracováván pomocí kotoučové brusky. 

 Krok za krokem…
1. Pro starou, stejně jako novou podlahu platí, že dřevo musí být 
odstupňovaně broušeno zrny 80/100/120. Současně musí být čisté, 
suché, bez mastnoty, oleje, vosku nebo brusného prachu. 2. Olej dobře 
promíchat/protřepat a opatrně nalít na plochu. (Spotřeba v každé vrstvě je 
cca 20g/m² na dubu a cca 40g/m² u silně nasákavých druhů dřeva). Poté 
rovnoměrně tence nanášet kartáčem, stěrkou, špachtlí nebo mohérovým 
válečkem. Na velkých plochách pracovat vždy po částech. 3. Olej nechat 
20-30 minut vsáknout a případně dolít na ta místa, kde podlaha více 
nasakuje. Poté zapracovávat pomocí kotoučové brusky a zeleného padu 
tak dlouho, dokud není povrch nasycen a nejeví se jako vlhký. Přebytečný 
materiál prudce stáhnout gumovou stěrkou. Po době působení v délce 1 
hodiny provést konečné leštění pomocí jednokotoučové brusky a bílého 
padu, nebo kusem bavlny. 5. V závislosti na vlhkosti vzduchu a teplotě je 
naolejovaná podlaha po 2-3 dnech plně zatížitelná. Do té doby chránit 
před vodou. 

OLI-NATURA HS Professional Oil is an extremely wear-resistant high 
solid oil made of modified natural resins for the professional basic 
treatment of parquet, wooden and cork floors in the interior. It has a high 
proportion of refined plant oils, and highlights the natural wood colour. The 
surfaces impregnated with OLI-NATURA HS Professional Oil are 
antistatic, easy to clean, skid-resistant, durable and extremely resistant to 
water and household chemicals. Due to its high proportion of solids of 
98%, it is recommended to use a rotary floor machine for the application on 
larger areas.

Step by step . . .   
1. No matter if you have an old or new floor, sand the wood gradually with 
grit sizes 80/100/120. The surface must be clean, dry and free of grease, 
oil, wax and dust. 2. Stir/shake the oil well and pour it carefully on the 
surface. The consumption per coat is approx. 20 g/sqm on oak, and up to 
40g/sqm on highly absorbent woods. Then spread it thinly and evenly with 
a brush, spatula or a mohair roller. Always work in sections on large 
areas.3. Allow the oil to penetrate for 20 to 30 minutes. If necessary, pour 
additional oil on those areas where it has been absorbed faster. Then rub it 
in by using a rotary floor machine with a green application pad until the 
surface is saturated and no longer appears wet. Remove surplus oil with a 
squeegee. 4. After a drying time of 1 hour, do a final polishing with a rotary 
floor machine using a white pad or a cotton cloth. 5. Depending on the air 
humidity and the temperatures, the floor can be exposed to normal wear 
after 2 to 3 days. Protect the surface from water during this time.



VE ZKRATCE I AT A GLANCE

> Vysoce kvalitní High-Solid olej pro základní 
úpravu extrémně namáhaných prkenných, 
parketových, dřevěných a korkových podlah. 

> Highest-quality high solid oil for the basic 
treatment of floorboards, wooden, parquet and 
cork floors in the interior subject to extreme 
wear.

Balení I Container sizes 
>  5 /  1 L

Barva I Colour 
> Přírodní I Nature

Doporučené vrstvy I Recommended coats 
> 1

Výdajnost každé vrstvy I Coverage per coat
> 25-50 m²/L

Aplikace I Application 
>  válečkem, štětcem, špachtlí
> roller, brush, spray gun 

Přelakovatelný I Overcoatable
> OLI-AQUA TOP 51.20 

Giscode 
> Ö 20
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OLI-NATURA HS Coloröl  I  HS Color Oil

OLI-NATURA HS Coloröl je pigmentovaný, hluboko pronikající High-
Solid olej z modifikovaných přírodních pryskyřic a rychle schnoucích 
olejů. Pomocí tohoto oleje lze nové dřevěné podlahy i podlahy k renovaci 
v jednom pracovním kroku přírodně ošetřit i barevně tónovat. 
Mikroskopické světlo stálé pigmenty nasáknou do svrchních pórů dřeva a 
propůjčí povrchu odolné, vodu a prach odpuzující zabarvení. Dřevo si 
zachovává prodyšnost, což má pozitivní vliv na klima místnosti. Podle 
odstínu oleje je dřevu propůjčen rustikální nebo exotický vzhled. Pro 
silněji lazurovaný efekt je možné přidat OLI-NATURA HS Profiöl. (nechá 
více vyniknout strukturu dřeva). Celkem je v nabídce 8 transparentních a 
UV stabilních odstínů, které jsou všechny vzájemně mísitelné a v případě 
požadavku mohou být přelakovány lakem OLI-AQUA TOP 2K podlahový 
nátěr 51.20.

Krok za krokem . . .
1. Pro starou, stejně jako novou podlahu platí, že dřevo musí být 
odstupňovaně broušeno zrny 80/100/120. Zároveň musí být čisté, suché, 
bez mastnoty, oleje, vosku a brusného prachu. Obecně platnou výjimkou 
je odstín „bílá vápenná“. Zde se doporučuje konečné broušení zrnem 80. 
2. Olej dobře promíchat/protřepat a opatrně nalít na plochu. (Spotřeba v 
každé vrstvě je cca 20g/m² na dubu a až 40g/m² na silně nasákavých 
druzích dřeva). Poté rovnoměrně tence rozetřít kartáčem, stěrkou, 
špachtlí nebo mohérovým válečkem. U velkých ploch vždy pracovat po 
částech. 3. Olej nechat 20-30 minut vsáknout, případně dolít tam, kde 
podlaha víc nasakuje. Poté zapracovávat pomocí kotoučové brusky a 
zeleného padu tak dlouho, až je plocha nasáklá a nejeví se jako vlhká. 
Přebytečný materiál prudce setřít pomocí gumové stěrky. 4. Po době 
působení v délce 4-6 hodin provést konečné leštění kotoučovou bruskou 
a bílým padem, nebo kusem bavlny. 5. V závislosti na teplotě a vlhkosti 
vzduchu je naolejovaná podlaha po 2-3 dnech plně zatížitelná. Během 
této doby chránit před vodou.

OLI-NATURA HS Color Oil is a pigmented, deeply penetrating high solid 
oil made of modified natural resins and quickly drying oils with which you 
can treat and colour new wooden floors as well as those in need of 
restoration in a natural way and with only one application. The micro-sized, 
lightfast pigments penetrate into the topmost pores of the wood and give 
the surface a long-lasting, water and dirt resistant colouration. The wood is 
still able to breathe, which has a positive effect on the room climate. 
Depending on the colour shade you can achieve a rustic or an exotic look. 
For more glazing effects you may add OLI-NATURA HS Professional Oil. 8 
transparent, UV stable and intermixable colours are available, which can 
be overcoated with OLI-AQUA TOP 2c Parquet sealer 51.20, when 
required.

Step by step . . .  
1. No matter if you have an old or new floor, sand the wood gradually with 
grit sizes 80/100/120. The surface must be clean, dry and free of grease, 
oil, wax and dust. A general exception is the colour lime white where you 
should do the final sanding with grit size 80. 2. Stir orshake the oil well 
before use and pour it carefully on the surface. The consumption per coat 
is approx. 20g/sqm on oak, and up to 40g/sqm on highly absorbent woods. 
Then spread it thinly and evenly with a brush, spatula or a mohair roller. 
Always work in sections on large areas. 3. Allow the oil to penetrate for 20 
to 30 minutes. If necessary, pour additional oil on those areas where it has 
been absorbed faster. Then rub it in by using a rotary floor machine with a 
green application pad until the surface is saturated and no longer appears 
wet. Remove excess oil with a squeegee. 4. After a drying time of 4 to 6 
hours, do a final polishing with a rotary floor machine and white pad or a 
cotton cloth. 5. Depending on the air humidity and the temperatures, the 
floor can be exposed to normal wear after 2 to 3 days. Protect the surface 
from water during this time.



VE ZKRATCE I AT A GLANCE

> Pigmentovaný High-Solid olej pro barevné 
základní ošetření silně zatěžovaných prken, 
parketových, dřevěných a korkových podlah v 
interiéru.

> Pigmented high solid oil for the coloured basic 

treatment of floorboards, wooden, parquet and 
cork floors in the interior subject to intensive 
wear.

Balení I Container sizes 
>  5 / 1 L

Barvy I Colours 
> Polární bílá, bílá vápenná, šedá, teak, mahagon, 

ořech,   padouk, wenge
> Polar white, Lime white, Gray, Teak, Mahogany, 

Walnut, Padouk, Wenge

Doporučené vrstvy I Recommended coats 
> 1

Výdajnost každé vrstvy I Coverage per coat
> 25-50 m²/L

Aplikace I Application 
>  válečkem, štětcem, stříkáním
> roller, brush, spray gun  

Přelakovatelný I Overcoatable
> OLI-AQUA TOP 51.20 

Giscode 
> Ö 40



OLI-NATURA HS Coloröl »Polární bílá«  I  HS Color Oil »Polar white« 

OLI-NATURA HS Coloröl v polární bílé je ideální pro barevnou 
desénovou úpravu dřevěných a prkenných podlah. Díky mikroskopickým 
světlostálým bílým pigmentům je podlaha už po jedné vrstvě oleje 
extrémně vodo vzdorná, přirozeně pěkná a současně odpuzuje nečistoty. 
Dřevo je difúzně otevřené a prodyšné, což se příznivě odráží na vnitřním 
klimatu. Zvlášť výrazného efektu lze dosáhnout, pokud se povrch 
kartáčuje. Výsledek: Mimořádně zajímavé, rustikální bílé přechody mezi 
měkkými léty a zrcátky dřeva. Na přání lze OLI-NATURA HS Coloröl 
polární bílou přelakovat lakem OLI-AQUA TOP 2K Podlahovým nátěrem 
51.20.

Krok za krokem…
1. Dřevo odstupňovaně zbrousit zrny 80/100. Plocha musí být čistá, 
suchá, bez mastnoty, oleje, vosku a brusného prachu. 2. Olej dobře 
promíchat/protřepat a opatrně nalít na plochu (cca 20-30 g/m²). Poté 
rovnoměrně tence vmasírovat kartáčem nebo kotoučovou bruskou a 
bílým padem tak dlouho, dokud není plocha nasycená a nejeví se jako 
vlhká. Alternativně lze materiál zpracovávat špachtlí. U velkých ploch 
pracovat vždy po částech. 3. V závislosti na vlhkosti vzduchu a teplotě je 
naolejovaná podlaha po 2-3 dnech plně zatížitelná. Do té doby chránit 
před vodou. 

OLI-NATURA HS Color Oil in Polar white is ideal for the design oriented 
coloured treatment of wooden floors. After only one application, the micro-
sized, lightfast white pigments produce an extremely water-repellent, dirt 
proof and beautifully natural coat. The wood is permeable and breathable, 
which has a positive effect on the room climate. By brushing the surface, 
you can achieve particularly striking effects. The result: rustic white areas 
between soft growth rings and the face sides of the wood. Optionally, Polar 
white can be overcoated with OLI-AQUA TOP 2c Parquet sealer 51.20.

Step by step . . .  
1. Sand the wood gradually with grit sizes 80/100. The surface must be dry, 
clean and free of grease, oil, wax and dust. 2. Stir or shake the oil well 
before use and pour it carefully on the surface (approx. 20-30g/sqm). Then 
rub it in with a brush or a rotary floor machine with white pad until the 
surface is saturated and no longer appears wet. Alternatively, you can 
apply the material with a spatula. Always work in sections on large areas. 
3. Depending on the humidity and the temperatures, the floor can be 
exposed to normal wear after 2 to 3 days. Protect the surface from water 
during this time.
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OLI-NATURA Antique  I  Yacht & Teak Oil 

OLI-NATURA Antique je snadno zpracovatelná, pachově neutrální, 
ekologická a zdravotně nezávadná alternativa k tradičnímu louhování a 
čpavkování dubového dřeva. Princip působení spočívá v reakci s 
tříslovými kyselinami dubu. Nejlépe se hodí pro řemeslné a průmyslové 
zpracování. Nedochází k žádnému leptání ani jinému zdravotnímu 
zatížení. Pomocí OLI-NATURA Anitique lze dosáhnout efektu louhování, 
uzení a efektu opalovaného dřeva. Nezbytně nutná je konečná úprava 
pomocí OLI-NATURA Olejové impregnace. K zesílení oblíbeného „white 
wash“ nebo „black wash“ efektu doporučujeme následné ošetření našimi 
bílými nebo šedými OLI-NATURA oleji.

Příklad zpracování
Válečkem…
1. Dřevo musí být odstupňovaně broušeno zrny 80/100/120. Je nutné, 
aby povrch byl suchý, čistý, bez mastnoty, oleje, vosku a brusného 
prachu. Čím jemnější je broušení, tím míň dřevo zdrsní. Jemnějším 
zbroušením se docílí stejnoměrně vyrovnaného povrchu, hrubším spíše 
rustikálního efektu. Chyby a nerovnosti broušení se zvýrazní. 2. Před 
odebráním materiálu obsah balení dobře protřepat. Nanést pomocí 
molitanového válečku až do nasycení. Nanášené množství bývá cca 
100g/m². 3. Po mezischnutí v době 30-45 minut je možné provést druhý 
nátěr. 4. V závislosti na vlhkosti vzduchu a teplotě, po 3-4 hodinách 
schnutí rozleštit béžovým padem, aby se uhladila vystouplá vlákna. 
Následně provést konečnou úpravu OLI-NATURA olejovou impregnací, 
dle technického doporučení.

OLI-NATURA Antique has been developed as easy-to-apply, odourless, 
ecological and non-harmful alternative to the conventional bleaching and 
smoking of oak wood. Its effect is based on a reaction with the tannic acid 
within the oak. It is applicable right on (construction) site without any 
problems. Caustic or harmful impacts do not occur. With OLI-NATURA 
Antique, you can achieve bleached, smoked or thermal wood effects. The 
application of a finish with OLI-NATURA Oil impregnations is 
indispensable. For the intensification of the popular “white wash” and 
“black wash” effects, we recommend an aftertreatment with our white and 
gray OLI-NATURA Oils.

Roller application . . . 
1. Sand the wood gradually with grit sizes 80/100/120. The surface must 
be clean, dry and free of grease, oil, wax and dust. The finer the sanding, 
the lesser the wood roughens up. A finer sanding produces a levelling 
surface effect, a rougher one more rustic effects. Sanding defects and 
unevennesses are more prone to be highlighted. 2. Shake well before use. 
Apply with a foam rubber roller until the surface is saturated. The 
consumption is about 100 g/sqm. 3. Repeat the procedure after an 
intermediate drying time of 30-45 min. 4. Depending on the air humidity 
and temperatures, pad the surface slightly with a beige pad after a drying 
time of 3-4 hours, in order to even fibres that are standing up. Then finish 
the surface with OLI-NATURA oil impregnations according to the technical 
instructions. 



VE ZKRATCE I AT A GLANCE

> Reaktivní ekologický prostředek k docílení 
efektního zestárnutí dubového dřeva v 
interiéru. 

> For an effect-oriented treatment of oak wood 
in the interior that ought to look aged.

Balení I Container sizes 
>  5  L

Odstíny I Colours 
> louhovaný, uzený, černě uzený (opalovaný)
> Bleached, Smoked, Black smoked

Doporučené vrstvy I Recommended coats 
> 1-2

Výdajnost každé vrstvy I Coverage per coat
> 10 m²/L

Aplikace I Application 
> válečkem, rozprašováním, stříkáním 
(pistole/airless), válcováním (strojově)
> roller,  cup spray gun, Airless/Airmix,
    roller coating (machine)

> Bližší informace k aplikaci si prosím stáhněte z 
technického listu na www.oli-natura.de

> For further product information, 
please refer to the technical 
datasheet at www.oli-natura.de 
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OLI-NATURA Yacht & Teaköl  I  Yacht & Teak Oil 

OLI-NATURA Yacht & Teaköl je universální venkovní olej s velmi 
účinnou dlouhodobou UV ochranou. Speciálně je určen pro základní 
ošetření a péči o paluby jachet, terasy, ohraničení bazénů a zahradní 
nábytek z tvrdého a exotického dřeva, stejně jako měkkého, tlakově 
impregnovaného dřeva. Olej propůjčí dřevu odolnost povrchu a zvýrazní 
přirozený odstín a kresbu dřeva, snadno se zpracovává a nasakuje 
hluboko do dřeva. Sluneční UV-záření je účinně blokováno a dřevo je tak 
spolehlivě chráněno před křehnutím a zešednutím. Lze dodat v 
přírodním, teak a stříbrošedém odstínu.

Krok za krokem…
1. Dřevo musí být čisté, suché a bez mastnot. U zvětralého dřeva 
doporučujeme předchozí čištění pomocí OLI-NATURA venkovního 
čističe. Případná vystouplá vlákna dřeva a zdrsnělá místa uhladit jemným 
brusným papírem (zrno 220). 2. Olej dobře promíchat/protřepat a opatrně 
nalít na plochu (cca 40-80g/m²). Potom rovnoměrně tence štětcem 
rozetřít ve směru textury dřeva. Začít čelním dřevem. U velkých ploch 
pracovat vždy po částech. 3. Přebytečný olej po 20 minutovém působení 
odstranit bavlněným hadrem. Na povrchu nesmí zůstat viditelná vrstva! U 
silně vysušeného a nasákavého dřeva nános zopakovat. 4. Pro utěsnění 
povrchu a zvýšení odolnosti je možné krátce doleštit bílým padem. 5. V 
závislosti na povětrnostních podmínkách a teplotě je olejem ošetřené 
dřevo po 1-2 hodinách odolné prachu a po 2-3 dnech vytvrzené. Do té 
doby chránit před vodou.

OLI-NATURA Yacht & Teak Oil is our universal oil for exterior use with a 
highly effective long-term UV resistance especially for the weather-proof 
basic treatment and care of yacht decks, verandas, pool surroundings and 
garden furniture made of hardwood or exotic wood types as well as 
pressure and vacuum impregnated softwood. The oil produces a hard-
wearing surface and highlights the natural colour and grain of the wood. 
The product is easy to apply and deeply penetrating. UV light from the sun 
is blocked effectively and the wood is protected from turning grey or brittle. 
Available in Nature/unpigmented, Teak and Silver-gray.

Step by step . . .  
1. The wood must be clean, dry and free of grease. For the treatment 
of weathered wood, we recommend an initial cleaning with OLI-NATURA 
Outdoor Cleaner. If necessary, sand down fibres sticking out or rough 
areas with fine sand paper (grit size 220). 2. Stir or shake the oil well before 
use and pour it carefully on the surface (approx. 40-80g/sqm). Then 
spread it thinly and evenly with a brush along the wood grain. Start with the 
cross-section area of the wood. Always work in sections on large areas. 3. 
After a drying time of 20 minutes, remove excess oil with a cotton cloth. 
Take care not to leave any oil residues visibly on the surface. In case of 
heavily weathered and highly absorbent wood, repeat the application. 4. In 
order to consolidate the surface and increase its wear-resistance, you may 
polish it shortly with a white pad. 5. Depending on the weather and the 
temperatures, the oil-treated wood is dust-dry after 1 to 2 hours and fully 
hardened after 2 to 3 days. Protect the surface from water during this time.



VE ZKRATCE I AT A GLANCE

> Olej s vysokou UV ochranou, odolný vůči 
povětrnostním podmínkám, pro základní 
ošetření a péči o tvrdé dřevo palub jachet, 
teras, okrajů bazénů a venkovní zahradní 
nábytek. 

> Weatherproof hardwood oil with a high UV 
protection for the basic treatment and care of 
yacht decks, verandas, pool surroundings and 
garden furniture outdoors.

Balení I Container sizes 
>   3 / 1 L

Barva I Colour 
> Přírodní, teak, stříbrošedý
> Nature, Teak, Silver-gray

Doporučené vrstvy I Recommended coats 
> 1-2

Výdajnost každé vrstvy I Coverage per coat
> 15 m²/L

Aplikace I Application 
>  válečkem, štětcem, bavlněným hadrem
> roller, brush, cotton cloth
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OLI-NATURA Mýdlo na dřewo  I  Wood Soap

OLI-NATURA Mýdlo na dřevo je ošetřující čistící 
koncentrát na bázi mýdla, určen pro pravidelné čištění 
všech dřevěných a korkových podlah v interiéru s 
povrchovou úpravou voskem a olejem. Mýdlem lze 
podlahu snadno a intenzívně čistit, aniž by se přitom 
poškodil povrch.

Krok za krokem… 1. Mýdlo zředit teplou vodou v poměru 
1:200 (50ml na 10l). Roztokem umýt podlahu. 2. Dejte 
pozor, aby dřevo nebo korek nikdy nezůstaly déle vlhké 
nebo mokré. Zabráníte tím bobtnání ve spojích a spárách. 
Proto je nutné vždy stírat podlahu „na vlhko“ (tzn. 
například vyždímaným mopem) a nezanechávat žádné 
„kaluže“. 

OLI-NATURA Wood Soap is a soft cleaning concentrate 
based on soap for the regular wiping care of all oil and wax 
treated wooden and cork floors in the interior. With this 
soap, you can clean floors easily and intensively without 
doing harm to the surface.

Step by step . . .  1. Dilute the wood soap with warm water 
at a ratio of 1 : 200 (50 ml per 10 litres) and wipe the floor 
with this dilution. 2. Take care not to leave the wooden or 
cork floor damp or wet over a longer period of time in order 
to prevent wood swelling at the joints. Therefore, wipe it 
only slightly damp with a wrung out mop and do not leave 
any „puddles“.



OLI-NATURA ošetřující olej je hluboko pronikající, rychle schnoucí olej k 
prvotní péči a oživení přírodně olejovaných dřevěných, parketových a 
korkových povrchů. Čistí a pečuje v jednom kroku a propůjčuje 
poškozeným olejovaným povrchům zpět jejich sytost a jas. Z výroby 
olejované parkety dostanou dodatečnou ochranu proti vlhkosti na hra-nách 
a ve spárách. Vedle transparentní přírodní varianty je OLI-NATURA 
pečující olej k dispozici také v bílé pro oživení bíle a šedě olejovaných 
povrchů. 

Krok za krokem… 1. Dřevo musí být čisté, suché, bez mastnoty, vosku a 
prachu. Případně je možné plochu na vlhko setřít OLI-NATURA mýdlem na 
dřevo, aby se odstranily zbytky čistících prostředků, které by mohly zabránit 
rovnoměrnému ošetření plochy olejem. 2. Ošetřující olej důkladně 
protřepat a rovnoměrně jemně nanést na plochu kouskem bavlněného 
hadru nebo rozstřikovačem. 3. Bezprostředně potom rozleštit. U malých 
ploch použít na leštění suchý, bavlněný hadr bez žmolků, u velkých ploch 
leštit strojově bílým padem.

OLI-NATURA Care Oil is a deeply penetrating, quick drying care oil for the 
first care and reconditioning of naturally oiled wood, parquet and cork 
surfaces. It is both a cleaner and care product, and gives worn-out oiled 
surfaces back their beauty and brilliance. Factory-oiled parquet flooring 
obtains an additional protection against moisture at edges and joints. 
Besides an unpigmented natural version, OLI-NATURA Care Oil is also 
available in white for the reconditioning of surfaces oiled in white or gray.

Step by step . . .  1. The surface must be clean, dry and free of grease,oil, 
wax and dust. If necessary, pre-clean the wood according to the 
manufacturer's instructions with OLI-NATURA Wood Soap. Use a slightly 
damp cloth in order to remove residues of care products that can impair an 
even spreading. 2. Shake the Care Oil well and apply it evenly and thinly 
with a cotton cloth or sprayer. 3. Polish the surface immediately afterwards, 
small areas with a dry, lint-free cotton cloth and large areas with a machine 
and white pad. 

OLI-NATURA  I  Care OilOšetřující olej 
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OLI-NATURA Ošetřující vosk  I  Care Wax 

OLI-NATURA Ošetřující vosk je univerzální tekutý 
vosk k prvotnímu ošetření a oživení olejovaných, 
voskovaných a lakovaných dřevěných, parketových a 
korkových povrchů, stejně jako podkladů obsahujících 
rozpouštědla, např. linoleum v interiéru. Je bohatý na 
pečující vosky, vytváří ochranný, snadno udržovatelný 
film a propůjčuje povrchu příjemný lesk, násobený 
intenzitou leštění.

Krok za krokem… 1. Vosk dobře protřepat a 
rovnoměrně tence nanést na čistou a suchou plochu 
pomocí bavlněného hadru, aplikátoru lasička nebo 
rozstřikovače. 2. Bezprostředně potom vyleštit u 
malých ploch ručně bavlněným hadrem, u velkých 
ploch strojově bílým padem.

OLI-NATURA Care Wax is a universal liquid wax for 
initial care and the reconditioning of oiled, waxed and 
lacquered wooden, parquet and cork surfaces as well 
as for solvent-resistant ones like linoleum floors in the 
interior. It is rich in care waxes, produces a protective, 
easy-to-clean coat and, depending on the intensity of 
the polish, it gives the surface a pleasant glossy shine.

Step by step . . .  1. Shake the care wax well and 
spread it thinly and evenly with a cotton cloth, mop or a 
sprayer on the clean and dry surface. 2. Polish the 
surface immediately afterwards, either manually with a 
cotton cloth on smaller areas, or by machine with a 
white pad on larger ones. 



OLI-NATURA Venkovní čistič je intenzívní ošetřující čistič pro všechny 
zvětrávající dřevěné venkovní povrchy. Pomáhá uvolnit a snadno odstranit 
nečistoty a mech, aniž by přitom poškodil dřevo. Ideální k základnímu čištění 
zahradního nábytku, teras a palub jachet před následným ošetřením pomocí 
OLI-NATURA Yacht & Teaköl. 

Krok za krokem…1. Venkovní čistič dobře protřepat. Nezpracovávat na přímém 
slunci, protože čistič potom příliš rychle schne. Při vysokých teplotách dřevo 
pokud možno trochu navlhčit. 2. Venkovní čistič rozředit teplou vodou v poměru 
1:4, a sytě nanést na dřevo pomocí nylonového kartáče nebo Scotch-BriteTM 
houby. 3. Po cca 20-ti minutovém působení odstranit nečistoty a zelenou vrstvu 
nylonovým kartáčem nebo Scotch-BriteTM houbou. U silně zvětralého povrchu 
postup zopakovat. 4. Nakonec dostatečným množstvím vody spláchnout a 
nechat plochu úplně vyschnout. Protože může být dřevo po tomto ošetření mírně 
vyluhované, případná vystouplá vlákna a drsná místa vyhladit jemným brusným 
papírem (zrno 220).

OLI-NATURA Outdoor Cleaner is a soft intensive cleaner for all weathered 
wooden surfaces outdoors. Dirt and green growth come off and can be removed 
easily without damaging the wood. It is ideal as a basic cleaner for garden 
furniture, verandas and yacht decks before an oil treatment with OLI-NATURA 
Yacht & Teak Oil.

Step by step . . . 1. Shake the outdoor cleaner well and do not use it under direct 
sunlight because the cleaner would dry too fast. In case of high temperatures it is 
recommended to slightly moisten the wood. 2. Dilute the outdoor cleaner with 

warm water at a ratio of 1 to 4 and spread it generously on the wood with a nylon 

brush or Scotch-Brite™sponge. 3. After a drying time of 20 minutes, remove dirt 

and green growth with a nylon brush or Scotch-Brite™ sponge. Repeat the 

treatment in case of heavily weathered wood. 4. Rinse the surface profusely with 

water and allow it to dry completely. Since the wood is slightly exhausted after the 

treatment, you should sand down fibres sticking out and rough areas with fine 

sand paper (grit size 220).

OLI-NATURA Venkovní čistič  I  Outdoor Cleaner
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Upozornění: Odchylky v odstínech jsou způsobeny tiskem! I  Note: Slight deviations in colour possible due to printing process.

Šedá 
Grey

Bílá vápenná
Lime white

Přírodní 
Nature (unpigmented)

Teak
Teak

Mahagon
Mahogany 

Ořech
Walnut

Padouk
Padouk 

Wenge
Wenge

Polární bílá
Polar white

Přehled odstínů na dubu  I  Colour overview on oak 



Šedá
Gray

Bílá vápenná
Lime white

Přírodní
Nature (uncoloured)

Teak
Teak

Mahagon
Mahogany

Ořech
Walnut

Padouk
Padouk

Wenge
Wenge

Upozornění: Odchylky v odstínech jsou způsobeny tiskem! | Note: Slight deviations in colour possible due to printing process.
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Polární bílá
Polar white

Přehled odstínů na borovici  I  Colour overview on pine
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Hartwachsöl I Hard Wax Oil

HS Hartwachsöl I HS Hard Wax Oil

Projektöl I Project Oil

HS Profiöl I HS Professional Oil

HS Coloröl I HS Colour Oil

Yacht & Teaköl I Yacht & Teak Oil
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OLI LACKE GMBH
Bahnhofstraße 22 | 09244 Lichtenau | Germany
Www.oli-lacke.de | www.oli-natura.de

Ústředna | Switchboard Odbyt | Sales
Tel. +49(0)37208/84-0 Tel. +49(0)37208/84-214 (Germany)
Fax +49(0)37208/84-382 Tel. +49(0)37208/84-325 (Export)
E-Mail: info@oli-lacke.de E-Mail: vertrieb@oli-lacke.de

Bližší informace o výrobcích si prosím stáhněte z technického listu 
na www.oli-natura.de.

OLI-NATURA je značkou Oli Lacke GmbH.

K údajům v katalogu: Technické změny, omyly a tiskové chyby 
vyhrazeny.  

For further information, please refer to the Technical Datasheet at 
www.oli-natura.de.

OLI-NATURA is a trademark of OLI Lacke GmbH.

On the data in this catalogue: subject to technical changes, errors 
and misprints!
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