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MAGIC OIL 2 K ORIGINAL
 

Olejovo-vosková kombinácia prírodných olejov a voskov oxidatívne schnúca vytvrdzujúca zosieťovaním po pridaní tužidla
 
 
Použitie: 
 
Kombinácia kvapalných olejov a kvapalného tvrdého vosku vhodná 
k impregnácií a povrchovej úprave: 

• zbrúsených drevených podláh 

• zbrúsených parketových podláh, vrátane palubkových 

• zbrúsenej drevenej dlažby 

• kompletne zbrúsených viacvrstvových parketových dielcov 

• výrobok je vhodný na podlahy s podlahovým kúrením. 
 
Vlastnosti výrobku/ prednosti:  
 
Olejovo-vosková kombinácia vytvárajúca priedušný, paropriepustný 
povrch s otvorenými pórmi. Vďaka obsahu vosku má rovnomerne 
zamatový vzhľad. Tužidlo zaisťuje veľmi rýchle vytvrdnutie výrobku. 
Toto rýchle schnutie umožňuje renovovať vo veľmi krátkom čase, a to 
i vo veľmi silne zaťažovaných priestoroch (reštaurácie, hotely, 
obchody, kancelárie...), podlahy sú po vyschnutí cez noc plne 
mechanicky a chemicky zaťažiteľné. Na základe vyššej hustoty 
zasýtenia má povrch vyššiu vodeodolnosť a odolnosť voči znečisteniu, 
než akú ide dosiahnuť pri jednozložkových olejoch na parkety. Jeho 
vysoká odolnosť voči znečisteniu je takmer zrovnateľná s lakovanými 
parketami. MAGIC OIL 2K taktiež nevyžaduje náročnú údržbu obvyklú 
u jednozložkových olejov na parkety. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Ľahká aplikácia 

• Je možné nanášať špachtľou i valčekom 

• Zvýrazňuje farbu a štruktúru dreva 

• Odolný voči chemikáliám používaným v domácnosti 

• GISCODE Ö10 (oleje/vosky, bez rozpúšťadiel) 

• Protišmyk  R 10/ DIN 55130 

• DIN 53160 (odolnosť proti slinám a potu) 

• DIN EN 71-3 (Bezpečnosť hračiek; 3. časť: Migrácia 
stanovených prvkov) 

 
 

Technické údaje :  
 

Druh balenia :   plechová nádoba 

Dodávané balenie:   1 l a 2,75 l (odtieň bezfarebný)  

Dodávané balenie: 2,75 l (farebné oddtieneň 

Skladovateľnosť :   min. 12 mesiacov 

 Chráňte pred mrazom! 

Farba:  tmavohnedá 

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

Teplota pri spracovaní: cca 18 - 25°C  

Prídavok tužidla: 10 % 

Doba spracovateľnosti: do 2 hodín* 

 (po rozmiešaní s tužidlom) 

Ďalšie spracovania: v intervale cca 10 – 30 minút* (po 
nanesení) 

Povrch je možné zaťažiť a vytierať:  po cca 12 hodinách* 
 
*Pri 20°C a normálnych klimatických podmienkach. 
(1) Spotreba môže kolísať v závislosti na savosti a vlastnostiach povrchu 
impregnovaného druhu dreva alebo parkiet. 

 
 
 
 
 



 

 

MAGIC OIL 2K ORIGINAL 
 
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. Pri 
aplikácií farebného oleja s voskom MAGIC OIL 2k odporúčame urobiť 
záverečné brúsenie valcovou brúskou s brúsnym papierom Pallmann 
zrnitosti K 80  a potom celú plochu prebrúsiť jednokotúčovou brúskou 
so špeciálnym brúsnym papierom Pallmann Multi – Lochpad zr. 100 
alebo 120 (pred aplikáciou predovšetkým farebného Magic Oil 2 
K neodporúčame používať viackotúčové brúsky, napr. Trio, pretože 
dochádza k prílišnému vyhladeniu povrchu). Okraje je potrebné 
zbrúsiť brúsnymi materiálmi rovnakých zrnitostí ako ostatnú plochu. 
 
Spracovanie: 
 
1. Plechovú nádobu nechajte pred použitím temperovať na teplotu 
pre spracovanie a obsah dobre premiešajte. 
2. MAGIC OIL 2K dobre potrepte, rozmiešajte s tvrdidlom a naneste 
rovnomerne na podklad vhodným nástrojom (napr. lakovacou 
špachtľou Pallmann). 
3. V rozmedzí medzi 10 – 30 minútou po nanesené plochu prepadujte 
a odstráňte zvyšok materiálu zeleným padom Pallmann. 
4. Bezprostredne po zapadovaní 1. vrstvy naneste 2. vrstvu oleja 
s voskom Magic Oil 2K. Prakticky ihneď, najneskôr však 30 minút po 
nanesení 1. vrstvy, opäť plochu prepadujte a odstráňte zvyšky 
zeleným padom Pallmann a 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, napr. buk (pred nanášaním nasledujúci deň je potrebné urobiť 
medzibrus béžovým padom, aby došlo k otvoreniu pórov a tým 
k riadnej priľnavosti medzi vrstvami). 
7. Nanášanie valčekom: MAGIC OIL 2K naneste 1x mohérovým 
valčekom Pallmann LSM v tenkej a rovnomernej vrstve. Spotreba: cca 
70 – 90 ml/m2 , v závislosti na druhu dreviny. Po cca 30 minútach 
odstráňte prebytočný materiál širokou špachtľou Pallmann alebo 
gumovou stierkou. Celú plochu potom prepadujte zeleným padom 
Pallmann a následne rozleštite bielym padom Pallmann. 
8. Nástroje vyčistite po použití čistiacimi utierkami Uzin CLEAN BOX. 
9. Pre dlhodobú životnosť podlahy odporúčame pravidelné 
ošetrovanie podľa údajov výrobcu prostriedkom MAGIC OIL CARE 
a bežné čistenie prostriedkom Pallmann CLEAN/Neutralreiniger. 
Intervaly ošetrovania sú uvedené v návode na ošetrovanie pre 
výrobky rady Magic Oil 2K. 
10. Naolejované parketové plochy sa nesmú behom prvých 12 hodín 
po aplikácii oleja s voskom MAGIC OIL 2K zakrývať! 
 
 
Údaje o spotrebe: 
 
Odporúčame najmenej 2 nátery špachtľou. Odporúčané množstvo na 
jeden náter je 25 – 50 ml/m2. Spotreba a doba schnutia môžu kolísať 
v závislosti na savosti a vlastnostiach povrchu impregnovaného druhu 
dreva alebo parkiet. 
 
 

 
 
 
 
Dôležité informácie: 
 

• Po pridaní tvrdidla (zložka B) do nádoby s olejom (zložka 
A) sa nesmie plechovka pevne uzavrieť – hrozí 
nebezpečenstvo rozstrhutia a vystretknutia obsahu 
nádoby. 

• Originálne balenie je pri skladovaní v miernom chlade 
uchovať najmenej 12 mesiacov. Chrániť pred mrazom. Už 
použité obaly tesne uzatvorte a obsah rýchlo 
spotrebujte. 

• Najlepšie spracovateľné 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. 

• Pre vytmelenie špár je nutné použiť vhodný tmel na 
drevo Pallmann. 

• Plochu je možné zaťažiť najskôr 12 hodín po rozleštení.  

• Prvé ošetrenie a čistenie je možné u výrobkov rady Magic 
Oil 2 K urobiť najskôr po 12 hodinách. Pre dlhšiu životnosť 
podlahy je nutné používať prostriedok na ošetrovanie 
Palmann MAGIC OIL CARE a čistiaci prostriedok  
Pallmann CLEAN/ Neutralreiniger. V návode na 
ošetrovanie pre radu Magic Oil 2 K je uvedený presný 
postup na ošetrovanie a čistenie. 

• Ďalej odporúčame riadiť sa okrem iného týmito normami 
a technickými listami: DIN 18 365 ,,Kladenie parketových 
podláh“, DIN 18 367 ,,Kladenie drevených dlažieb“ a DIN 
18 365 ,,Kladenie podlahových krytín“. 

• U nie úplne obvyklých druhov driev (exotické dreviny), 
a masívneho prírodného korku môžu po nanesení 
vzniknúť značné rozdiely vo farbe. Odporúčame vyžiadať 
si odbornú radu a urobiť u zvoleného dreva skúšobný 
náter. 

• U palubiek so zrazenou hranou ( ,,V“ špára) odporúčame 
taktiež odbornú radu. 
 
 

 
Bezpečnosť práce a ochrana životného prostredia:  
GISCODE Ö10 – Zložka A: Nie je klasifikovaná ako horľavina, avšak pozor na 
nebezpečenstvo samovznietenia (viď ,,Dôležité upozornenie“). Zložka B: Nie je 
klasifikovaná ako horľavina. Obsahuje izokyanáty. Označenie XI: ,,Dráždivá“. 
Môže vyvolať senzbilizáciu pri styku s kožou. Pri práci dobre vetrajte, používajte 
ochranný krém, ochranné rukavice a ochranné okuliare. Pri styku s kožou 
okamžite umyte veľkým množstvom vody a mydlom. pri zasiahnutí očí okamžite 
dôkladne prepláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Riaďte sa mimo 
iného: ustanoveniami vyhlášky o nebezpečných látkach GetStoffV, 
bezpečnostnými pokynmi na etikete obalu a bezpečnostným listom. 

 
Pozor: 
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. 

 
Dôležité upozornenie: 
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:  
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. Zvyšky 
výrobku preto pokiaľ možno nechať na vzduchu vytvrdnúť a potom zlikvidovať 
ako stavebný odpad. 

 


