
Zgoraj posredovane informacije in priporočila o namenu in načinu uporabe naših izdelkov so osnovana na našem znanju, laboratorijskih testiranjih ter praktičnih izkušnjah, pridobljenih do 
sedaj. Zagotavljamo vam konstantno kvaliteto naših proizvodov ter parametre v skladu s tehnično specifikacijo. Naša tehnična svetovalna služba vam je na razpolago. To pa ne odvezuje 
kupca, da sam preizkusi primernost naših proizvodov za njegov primer uporabe (postopki, materiali). Tak preizkus ponovite tudi ob zamenjavi materiala ali dobavitelja. Ker se naši proizvodi 
uporabljajo z različnimi materiali ter v menjajočih se pogojih dela, na katere nimamo vpliva, ne moremo sprejeti nobene obveznosti glede zgornjih navedb ali katerihkoli ustnih priporočil. 
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            RUSTIK – OLJE ZA OPEČNE  TLAKOVCE 
 

    
 
RUSTIK - OLJE ZA OPEČNE TLAKOVCE je premaz, izdelan na osnovi naravnih, rastlinskih 
obnovljivih surovin. Ne vsebuje biocidov, zato ga lahko uporabljamo tudi v vseh bivalnih 
prostorih. 
Uporablja se za premazovanje opečni tlakovcev, neglaziranega klinkerja, opeke, glinenih predmetov, 
kamnitih in ostalih mineralnih površin. 
 

Lastnosti: 
 

• prijeten na dotik 
• umirja površino 
• svilnat sijaj 
 
 

Tehnični podatki 
 
Sestava: laneno olje, tungovo olje, olja citrusov, sikativi. 
 

 
Nanašanje: 2 nanosa na čisto in suho površino,v vlažnih prostorih in na prostem vsaj 3 nanosi. Nanaša se s 
čopičem, z gobo, s potapljanjem, z oblivanjem. Po prvem nanosu po 10-15 min. obrisati olje, ki ga površina 
ni vpila. 
Priporočamo temeljni premaz z Rustik-oljem, razredčenim z ORANOL-om, do 50%. 
Za boljšo vodoodpornost je priporočljiv končni premaz z ANTIČNIM VOSKOM, ki se po potrebi enostavno 
obnavlja. 
 

 

Poraba: 1 l za 8 - 10 m2 v dveh nanosih (odvisno od vrste, vpojnosti in kakovosti površine, 
površinske obdelave ter načina nanašanja) 
 

 

Sušenje: 10 do 12 ur, naslednji nanos po 24 urah 
 
 

Čiščenje orodja: z oljem citrusov, white spiritom, s terpentinom ali z lak bencinom 
 
Zaščita pri delu: obvezna je uporaba zaščitne obleke in rokavic. Prostori morajo biti dobro prezračeni. 
 
 

Shranjevanje: v originalno zaprti embalaži pri temperaturi pod 
30°C, zunaj dosega otrok 
 
Embalažne enote: 1 l, 5 l, 10 l in 20 l 
 
 
OPOZORILO: Krpe, prepojene z oljem, predstavljajo nevarnost samovžiga, zato jih shranjujemo v zaprtih kovinskih 
posodah oz. jih zavržemo,ko se olje že posuši. 
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