
Resysta Top Oil (RTO) je přirozeně tónované zušlechtění pro nezpracované a

předolejované plochy Resysta. Nasazením olejů, odolným vůči povětrnostním vlivům a mikrojemných
barevných pigmentů je UV záření efektivně blokováno a Resysta účinně chráněna. Plochy ošetřené 
RTO odpuzují vodu stejně tak neobsahují jedovaté látky a terpentýny, vyvolávající alergické reakce 
(např. citrusové terpentýny apod.). RTO obsahuje uhlovodíky bez aromatů, zušlechtěné přírodní oleje 
na bázi sojových-slunečnicových a řepkových olejů, bezolovnaté sušiny a přirozené pigmenty. 

Použití 500 ml postačí na nátěr 10-15m2 plochy. Než začnete s ošetřením, odstraňte 

z ploch znečištění (vodní hadicí, kartáčem, brusným papírem) a nechte usušit. Před použitím olej 
důkladně protřepejte. Naneste RTO rovnoměrně štětcem, houbou, nebo měkkým hadříkem. Po 30 
minutách kompletně smyjte jemným hadříkem přebytečný olej a následně nechte minimálně 6 hodin 
zasychat. Barevný tón je silně závislý na množství nánosu a přípravě potaženého materiálu. Plochy 
ošetřené  Resysta Top Oil RTO mohou být oživeny a ošetřeny přípravkem RTCO Resysta Top Care 
Oil. Jestliže je ale pigment RTO opotřebený, musí být plocha nejprve nově natřena pigmentovaným 
RTO olejem v odpovídajícím barevném tónu.

Resysta TOP Care Oil Resysta Top Care Oil RTCO je ošetřující olej

určený k renovaci, oživení a ošetření všech naolejovaných povrchů Resysty. Lehká olejová textura 
umožňuje snadnou aplikaci. RTCO vyživuje plochy Resysty a dává povrchu Resysty znovu více 
sytosti, nový lesk a čerstvost pouze jednou aplikací. Při lehkém vyblednutí, chabosti či částečném 
oděru původního olejového filmu, může RTCO zabránit kompletnímu novému nátěru celé plochy. 
RTCO obsahuje zušlechtěné přírodní oleje, sojové,slunečnicové a řepkové, růstové disperze, 
bezolovnaté a barium neobsahující sušiny. 



Použití 
1. Odstraňte před ošetřením RTCO z povrchu prach suchým nebo navlhčeným hadříkem bez 
chloupků. Nechte povrch před nátěrem usušit.
2. Natírejte RTCO jemným hadříkem, nebo hadříkem na podlahu a přetírejte tak
pravidelně celou plochu.
3. Po 10 minutách doby působení přetírejte plochu hadříkem tak, aby nebyl vidět žádný mokrý olejový
film a aby se zdála plocha suchá. Po ošetření RTCO je doba vytvrzení 24 hodin. V této době je třeba 
zamezit kontaktu s vodou. Poté může být povrch přeleštěn pevným hadříkem.

Ochrana a ošetření
 Resysta nepotřebuje ve smyslu ochrany dřeva žádnou ochranu ani ošetření.         
 Z optického hlediska je ale nutné povrchy podle zátěže a potřeby očistit a 
 ošetřit oleji. 

 Nasazením oleje Resysta Top Oil (RTO-barevný tón), může být materiál
 nabarven transparentně různými barevnými tóny a obdrží příjemný přirozeně-
 matný vzhled. Resysta Top Oil (RTO-barevný tón) je určený k použití ve
 vnitřních i venkovních prostorách. 

 

 teak  RTO-barevný tón

Podmínkami životního prostředí a
mechanickým opotřebením ztratí povrch
(asi za rok) intenzitu. V této době je
možné dosáhnout původního vzhledu 
 nátěrem RTCO. RTCO vyživuje  povrchy
Resysty a dává jim opět více sytosti, nový
lesk a čerstvost pouze jedním pracovním
krokem.

1.rok ve  venkovních prostorách  
 

Pokud by povrch nebyl delší dobu znovu
naolejován, anebo by podléhal silné
mechanické námaze, ztratí dále na
intenzitě, anebo bude opotřebovaný.
Novým ošetřením  RTO-barevným tónem
může být i zde dosaženo rychle opticky
bezchybného stavu. Povrchy je nutné
nejprve očistit a poté podle návodu ošetřit
přípravkem RTO.                                        

2-3 roky  ve  venkovních prostorách


