
 

APLIKAČNÝ PREDPIS 
 

DIOTROL – LONGLIFE WF 
olejový systém na okná, okenice a dvere 
(dokončovanie exteriérových prvkov, podkladová drevina Smrek, Borovica)  

 

 

1. Príprava podkladu 
- podklad musí byť obrúsený brúsnym papierom so zrnitosťou P120 
- pri kefovaných (drásaných) povrchoch sa odporúča použitie brúsneho nylonu (nie kovových 
drôtených nástrojov) 
Pri nedodržaní odporúčanej zrnitosti pri brúsení podkladu môže dôjsť k farebnej odchýlke od 
odtieňov uvedených vo vzorkovniciach. 
 
 
 

2. Aplikácia bezfarebnej Diotrol olejovej impregnácie DI   
 

- impregnácia sa aplikuje máčaním, natieraním, prípadne aj striekaním 
- aplikuje sa 1x nános 60-75 g/m2 v dodávateľskej viskozite 
- impregnácia vsakuje do podkladu a nesmie na povrchu vytvárať film 
- schnutie pred aplikáciu ďalšej vrstvy je minimálne 12 hodín  
 
Podmienky potrebné na schnutie: 
Relatívna vlhkosť vzduchu:  45-75% 
Teplota prostredia: 18-28oC  
Dôkladnému vyschnutiu materiálu výrazne napomáha prúdenie okolitého vzduchu. 
 
 
 

3. Aplikácia prvej vrstvy Diotrol – LONGLIFE WF olejovej lazúry v požadovanom odtieni 
napr. DP-6815 
 

- 1x nános 100µ mokrého filmu natieraním v dodávateľskej viskozite 
- aplikácia štetcom s kratším vlasom pre zabezpečenie dôkladného vmasírovania materiálu do 
podkladu 
(materiál je možné aplikovať aj striekaním a následne ho dôkladne rozotrieť štetcom) 
- schnutie pred aplikáciu ďalšej vrstvy je minimálne 24 hodín  
 
 
 

4. Aplikácia druhej vrstvy Diotrol – LONGLIFE WF olejovej lazúry v požadovanom odtieni 
napr. DP-6815 
 

- pred aplikáciu je možné povrch jemne prebrúsiť zeleným padom o zrnitosti P320 (má to za 
následok hladší povrch konečnej povrchovej úpravy) 
- 1x nános 100µ mokrého filmu natieraním v dodávateľskej viskozite 
- aplikácia štetcom s kratším vlasom pre zabezpečenie dôkladného vmasírovania materiálu do 
podkladu 
(materiál je možné aplikovať aj striekaním a následne ho dôkladne rozotrieť štetcom) 
- schnutie pred ďalšou manipuláciou je 48 hodín  
 
 



 

5. Aplikácia tmelu na priečne rezy 
 

- aplikácia natieraním Diotrol Woodseal - transparent  
- tmel je nutné dôkladne votrieť do pórov priečnych rezov 
- tmel nesmie vytvoriť na povrchu film 
- schnutie 4-6 hodín 
- tmel je možné aplikovať aj počas procesu montáže kovania 
 
Tmel Diotrol Woodseal zabezpečuje dôkladnú ochranu priečnych rezov pred vnikaním 
vlhkosti. Jeho použitie nie je podmienkou, výrazne však predlžuje životnosť celkovej 
povrchovej úpravy. 
 
 
 

POZOR:  
Štetce, handry a valčeky je potrebné po aplikácii umyť technickým benzínom. 
Handry a všetky použité pomôcky podliehajú riziku samovoľného vznietenia počas vyschýnania. Je preto 
nutné ich uložiť na bezpečnom mieste. Najlepšie je ich uzavrieť do plechového kanistra a zamedziť tak 
prístupu kyslíka potrebného na horenie. 
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