
 
„Legendární“ AMERICAN WOOD FINISH *TB 2009 4NATURE 

 
Technická data - Popis produktu: 
AMERICAN WOOD FINISH 4NATURE je zcela výjimečný produkt pro povrchovou úpravu dřeva. 4Nature nijak 

nemění původní barevnost dřeva a proto se hodí obzvláště na světla dřeva jako javor, bříza, jasan, borovice a 

dub. Poskytuje dřevu přirozený vzhled, který je obzvláště žádaný v současných moderních interiérech. 

Aplikace AMERICAN WOOD FINISH 4NATURE je velmi jednoduchá. 

Odolnost proti vodě: 
Olej poskytuje odolnost proti vodě při použiti jak samotný ve více vrstvách, tak ve spojeni s American Wood Oil 

v odstínech Transparent Gold nebo Warm Grey a Rainbow Pigments. Produkt nijak nezdůrazňuje původní 

barevnost dřeva. 

Složení: 
Vodou ředitelný lak 

Schnuti a vyzrávání: 
AMERICAN WOOD FINISH 4NATURE zasychá během 1 - 2 hodin. Ke kompletnímu vytvrzení dochází během 16 

hodin. Tyto vlastnosti zajišťuji minimalizaci odstávky provozu při podlahových aplikacích. 

Povrchová úprava: 
Nátěr je po zaschnutí průsvitný s matným leskem. Pro základní nátěr se doporučuje 1-2 vrstvy, pro uzavírací 

nátěr 2 vrstvy. 

Barevnost: 
Bezbarvý, obzvláště vhodný pro světla dřeva. Ponechává dřevu jeho původní barvu. Poskytuje výbornou krycí 

vrstvu pro barevně mořené podlahy jako uzavírací nátěr nad barvicí vrstvou Legendary American Wood Oil 

Rainbow. 

Krytí: 
Na hladkých površích dosahuje krytí přibližně 40-60 m2  na galon (3.875l ) , pro hrubé povrchy tato hodnota 

činí 25-35 m2 na galon (3.875 l ). Tyto hodnoty se mění v závislosti na pórovitosti podkladu. 

Balení: 
K dispozici v baleních po  3.875 l . 

Bezpečnost: 
Při práci je nutné zajistit dostatečnou ventilaci a cirkulaci vzduchu. Nedostatečná ventilace způsobuje snížení 

množství kyslíku ve vzduchu, čímž zpomaluje schnuti. Nedoporučuje se aplikovat v nevětraných prostorách. 



Dochází k chemické reakci mezi molekulami kyslíku a nátěrovou látkou, což zajišťuje ideální schnuti. Z tohoto 

důvodu dochází k rychlejšímu vytvrdnutí produktu při dostatečné ventilaci. 

Produkt není určen pro povrchovou úpravu venkovních povrchů. 

Pro exteriéry použijte The Legendary American Exterior Wood Oil. 

Technické specifikace: 
Tento produkt odpovídá požadavkům nařízení EU 2004/42/CE na regulaci těkavých organických sloučenin 

Ekologické informace: 
AMERICAN WOOD FINISH 4NATURE není toxicky a nepoškozuje životní prostředí. 

Čistění a likvidace: 
K čištění nástrojů použijte terpentýnový olej.  

Pozor: Při nesprávné likvidaci hrozí nebezpečí samovznícení tkanin nasáklých American Wood Oil Clear Seal . 

Po použiti uložte veškerý materiál, který přišel do styku s olejem do uzavřených nádob s vodou. Prázdné obaly 

a nezpracované zbytky nutno zlikvidovat v souladu se státními předpisy. Po použití uzavřete.  

Fyzikální a chemické složení: 
Vodou ředitelný 

Viskozita: přibližně 10 sec. B4cup 

Bod mrazu: 0 C 

Bod varu: 100 C 

Nehořlavý 

Nezvětrává 

Poměrná hustota: SG .0.98 

Obsah těkavých organických sloučenin: max. 57 g na 1 l  

Pracovní postup: 
Klíčem k dosažení maximální kvality je správná příprava podkladu.  

Příprava podkladu: 
Při použití jako základní nátěr je důležité zbavit podklad veškerých nečistot. Předchozí povrchovou úpravu 

dřeva nutno odstranit přebroušením. Odstraněni prachu nutno provést vysátím a setřením povrchu vlhkým 

hadříkem. Veškeré dřevěné podklady musí být zdravé a zbavené vlhkosti (vlhkost dřeva nižší než 10 % ) 

Způsob aplikace: 
Optimálních výsledků dosáhneme použitím válečku z ovčí vlny, případné štětce s přírodním vlasem. 

Alternativou je použiti leštičky na dřevo. Nanášejte ve směru vláken. Před nanesením druhé vrstvy nechte 

zaschnout po dobu 1 -2 hodin. Je možné přebroušení mezi jednotlivými nátěry. 

Počet nánosů: 
základní nátěr: doporučená 1-2 vrstva 

uzavírací nátěr: doporučené 2 vrstvy  

Bezpečnostní opatření: 
American Wood Oil Clear Seal zasychá během 1-2 hodin a dosahuje kompletního vytvrzení a odolnosti vůči 

zatížení nábytkem po 16 hodinách. Kompletní vyzráni nastává rovněž během 16 hodin. 

Údržba: 
Nenáročná údržba. Pro čistění doporučujeme The Legendary American Wood Oil Cleaner, zcela biologicky 

odbouratelný čisticí prostředek na bázi rostlinných produktů. 

 
Dostupnost: Woodblock, Wolkerova 9, Praha 6, 224312163, office@woodblock.cz, www.woodblock.cz 
 


