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MAGIC OIL 1 K EASY
 

Olejovo-vosková kombinácia prírodných olejov a voskov bez obsahu rozpúšťadiel, oxidatívne schnúca 
 
 
Použitie: 
 
Kombinácia kvapalných olejov a kvapalného tvrdého vosku vhodná 
k impregnácii a povrchovej úprave: 

• zbrúsených a vytmelených parkiet a drevených podláh 

• drevených parkiet na podlahovom vykurovaní 
 

Vlastnosti výrobku/ prednosti:  
 
Olejovo-vosková kombinácia vytvárajúca priedušný, paropriepustný 
povrch s otvorenými pórmi. Obsah vosku v PALLMANN MAGIC OIL 1K 
EASY poskytuje efekt odpudzovania vody a nečistôt, ktorý 
mimoriadne dobre chráni povrch podlahy. 
 

• Zvýrazňuje farbu a štruktúru dreva 

• Odolný voči chemikáliám používaným v domácnosti 

• GISCODE Ö10+ : oleje/vosky, bez rozpúšťadiel, neobsahuje 
butanonoxim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Technické údaje :  
 

Druh balenia :   plechová nádoba 

Dodávané balenie:   1 l a 3 l  

Skladovateľnosť :   min. 12 mesiacov 

Spotreba na jeden náter(1): 25 – 50 ml/m2 

Teplota pri spracovaní: cca 18 - 25°C a 35 - 65% rel. vlhkosť 
vzduchu 

Prepracovateľný: po cca 1 hod.* 

Zaťažiteľný: po cca 24 hod.* 

Možnosť vytierania: po cca 4 – 7 dňoch* 

*Pri 20°C a normálnych klimatických podmienkach. 
(1) Spotreba môže kolísať v závislosti na savosti a vlastnostiach povrchu 
impregnovaného druhu dreva alebo parkiet. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Príprava podkladu: 
Po dokonalom vytvrdnutí lepidla je možné začať s úpravou povrchu. 
Základné prebrúsenie urobte valcovou brúskou s brúsnym papierom 
Pallmann so zrnitosťou 36 až 100 (tmelenie po zrnitosti 60). Nakoľko 
sú hlavne pri olejovaných drevených podlahách požiadavky na kvalitu 
povrchu veľmi vysoké, je nutné urobiť ešte jemné brúsenie brúsnou 
mriežkou Pallmann so zrnitosťou 100 až 120 (eventuálne špeciálny 
brúsny papier Pallmann MULTI-LOCHPAD zr. 100). Povrch pre 
olejovanie musí byť po poslednom prebrúsení čistý, suchý a zbavený 
brúsneho prachu, prostriedkov na ošetrovanie podláh a pod. Špáry 
dokonalo vytmelené. Okraje je potrebné zbrúsiť brúsnymi materiálmi 
rovnakých zrnitostí ako ostatnú plochu. 
 
Spracovanie: 
 
1. Plechovú nádobu nechajte pred použitím temperovať na 
odporúčanú izbovú teplotu (20°C) a obsah dobre premiešajte. 
2. Naneste rovnomerne na podklad vhodným nástrojom (napr. 
lakovacou špachtľou Pallmann). 
3. V rozmedzí medzi 10 – 30 minútou po nanesené plochu prepadujte 
a odstráňte prebytok materiálu. 
4. Bezprostredne po zapadovaní 1. vrstvy naneste 2. vrstvu oleja 
s voskom Magic Oil 1K EASY. Okamžite, najneskôr však 30 minút po 
nanesení 2. vrstvy, opäť plochu prepadujte čistiacim béžovým padom 
a odstráňte prebytky. Následne rozleštite bielym padom. Na ploche 
nesmie zostať žiaden prebytočný materiál. 
5. Aby sa docielilo homogénneho povrchu, musí sa plocha po cca 20 
minútach znovu preleštiť bielym padom. 
6. Na základe rozdielnej savosti jednotlivých druhov drevín a parkiet 
môže byť v niektorých prípadoch nutné naniesť nasledujúci deň 3. 
vrstvu. V podstate je nutné naniesť toľko náterov, koľko je potrebné 
k nasýteniu dreva. 
7. Nanášanie valčekom: MAGIC OIL 1K EASY naneste 1x jednorázovým 
velúrovým valčekom (Pallmann Tagesrolle Spezial) v tenkej 
a rovnomernej vrstve. Spotreba: cca 60 – 70 ml/m2 , v závislosti na 
druhu dreviny. Po cca 30 minútach odstráňte prebytočný materiál 
širokou špachtľou Pallmann alebo gumovou stierkou. Celú plochu 
potom prepadujte béžovým čistiacim padom Pallmann a následne 
rozleštite bielym padom Pallmann. 
8. Nástroje vyčistite po použití čistiacimi utierkami Uzin CLEAN BOX. 
 
Údaje o spotrebe: 
 
Odporúčame najmenej 2 nátery špachtľou  
Odporúčané množstvo na jeden náter  cca 25 – 50 ml/m2 

Výdatnosť na 1l/vrstva   cca 20 – 40 m2 
Spotreba a doba schnutia môžu kolísať v závislosti na savosti 
a vlastnostiach povrchu impregnovaného druhu dreva alebo parkiet. 
 
Dôležité informácie: 
 

• Výrobok je optimálne spracovateľný pri 18 - 25 °C 
a relatívnej vlhkosti vzduchu > 35 % a < 65 %. Nižšie teploty 
a vysoká vlhkosť vzduchu predlžujú dobu schnutia, vysoké 
teploty a nízka vlhkosť vzduchu ju skracujú. 

• Mnoho exotických drevní, ako napr. teak, ipe lapacho alebo 
tiež wenge rovnako ako ihličnany, obsahujú látky (napr. 
inhibitory, živice alebo minerálne usadeniny), ktoré môžu 
zapríčiniť výrazné predĺženie doby schnutia, negatívne 
ovplyvniť sfarbenie alebo zosieťovanie. S ohľadom na veľký 
počet a rôzne vlastnosti je u týchto drevín nutné  
bezpodmienečne overiť vhodnosť použitia tohto výrobku, 
rovnako ako vykonanie predbežného testu vhodnosti. 

• Originálne balenie je pri skladovaní v miernom chlade 
možné uchovávať najmenej 12 mesiacov. Chráňte pred 
mrazom a neskladujte pri teplotách vyšších ako 40°C. 

• Plochu je možné zaťažiť najskôr 24 hodín po rozleštení.  

 
 
 

• Pre dlhšiu životnosť podlahy sa odporúča používať 
prostriedok na ošetrovanie Palmann MAGIC OIL CARE  
a čistiaci prostriedok  Pallmann CLEAN/ Neutralreiniger. 
Presný postup je uvedený v návode na ošetrovanie 
olejovaných podláh. 

• Ďalej odporúčame riadiť sa okrem iného normou: DIN 
18 365 ,,Kladenie parketových podláh 
 

 
Bezpečnosť práce a ochrana životného prostredia:  
GISCODE Ö10 +. Olejovo-vosková kombinácia bez obsahu rozpúšťadiel. 
Nezápalná. Pri práci používajte ochranný krém na pokožku a zaistite dostatočné 
vetranie. 

 
Dôležité upozornenie: 
Pri kontakte výrobku s padmi alebo textilnými materiálmi hrozí nebezpečenstvo 
samovznietenia! Nasiaknuté handry, pady a pod. preto dôkladne navlhčite 
vodou a uchovávajte a likvidujte ich v tesne uzatvorených nádobách. 
Brusný prach z systému schnúcich oxidáciou je samozápalný. Nebezpečenstvo 
požiaru! Vzniknutý brusný prach je nutné po dokončení brúsenia zamiešať 
s vodou a likvidovať v tesne uzavretých nádobách! 

 
Likvidácia:  
Zvyšky nezmiešaného výrobku pokiaľ je to možné zlejte a znovu použite. 
Zabráňte úniku do kanalizácie, vôd a do pôdy. Kovové /plastové obaly zbavené 
zvyškov, vyškrabané prípadne vyčistené sú recyklovateľné (Intersoh). Nádoby 
s nevytvrdnutým zvyškom obsahu a nevytvrdnuté zvyšky výrobku sú zvláštny 
odpad. Nádoby s vytvrdnutým zvyškom obsahu sú stavebný odpad.  
 
 
 
 
 
 
 
Tieto údaje vychádzajú z našich dôsledných výskumov a skúseností. Rozmanitosť 
súčasne použitých materiálov ako aj rozdielne podmienky na stavbách a pri spracovaní 
však nemôžu byť nami jednotlivo kontrolované alebo ovplyvnené. Kvalita vašej práce 
závisí preto vo vašom odbornom posúdení staveniska a správnom použití výrobku. V 
prípade pochybností previesť vlastné skúšky, alebo vyžiadať technické poradenstvo k 
aplikácii. Dbajte na smernice pre kladenie od výrobcu podlahoviny. Zverejnením tejto 
informácie o výrobku strácajú všetky skôr vydané informácie svoju platnosť. Aktuálne 
znenie tohto technického listu nájdete na internetových stránkach www.podlahauz.sk 

 

 


