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SI-1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenia 

 T: +386 1 5886 299, F: +386 1 5886 303 
E: belles@belinka.si 
http://www.belinka.si/ 

 

Belinka olje za les v stiku z živili 

 

OPIS Belinka olje za les v stiku z živili je impregnacijsko sredstvo na osnovi 
naravnih rastlinskih olj, mineralnega olja in aditivov. 

UPORABA Uporaben je kot samostojna impregnacija notranjega pohištva. 

Uporaben je kot temeljna impregnacija notranjega pohištva pred nadaljnjo 
obdelavo z Belinka oljem za les z dodanimi voski. 

Primeren je za površinsko zaščito lesnih površin, ki pridejo v stik s hrano 
(IKEA food-stuff contact certificat IOS-PRG-0021). 

Pred uporabo priporočamo predhodno testiranje olja na enakem vzorcu lesa. 

SPECIFIKACIJA 

LASTNOST ENOTA MEJE METODA 

Izgled  Rumenkasta bistra 
tekočina 

vizuelno 

Gostota kg/l 0,90 – 0,94 SIST ISO 2811-2:2002 

Iztočni čas, =4 mm 20°C s 16 – 22 Interna metoda KM090/02:2007 
po DIN 53211 

TIPSKI PREIZKUS 

LASTNOST REZULTAT METODA 

Odpornost na 
kemikalije 

Izdelek je odporen vsaj 1 ure na običajna gospodinjska 
sredstva in tekočine (voda, vino, sadni sok, kava, čaj, olja), kar 
je je relativno dobro za tovrstni izdelek.  

Slabo odporen je na aceton (pod 2 minuti). 

SIST EN ISO 
2812-4:2007 

Vodoodbojnost 
impregnacije 

Vodoodbojnost površine je povečana v primerjavi z 
neimpregnirano. Voda se v kontaktu s premazom razliva in 
odteka s površine. 

 

Vizuelno 

Kompatibilnost z 
lazurami 

Izdelek je kompatibilen z vodnimi in topilnimi lazurami.  

Oprijem s križnim rezom: ocena 0 (dober oprijem). 

SIST EN ISO 
2409 

Ustreznost 
izdelka za stik z 
živili 

Izdelek je skladen zahtevam standarda in vsebuje pod 40 ppm 
aromatov 

IOS-PRG-0021 

 

DODATNE 
INFORMACIJE 

Podrobnejše informacije o varnosti izdelka dobite v varnostnem listu, o  

uporabi izdelka pa v tehnični informaciji. 
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