
NaturExpert Hartwachs
Tiksotropowy wosk ochronny na bazie komponentów twardego  
wosku roślinnego i substancji naturalnych w formie pasty.  
Do uszlachetniania drewna w modelarstwie i obiektach o wysokiej  
odporności mechanicznej. Szczególnie polecany do restauracji i  
do ochrony surowego i bejcowanego drewna, poza tym na posadzki  
i schody.

Właściwości:
- bardzo szybko schnący
- nie przyjmujący wody
-  otwartoporowy i regulujący wilgotność drewna
- działanie antystatyczne
- zgodny z DIN EN 71-3: Bezpieczeństwo zabawek
- zgodny z DIN 53160: Odporność na ślinę i pot

Schellack Spritzwachs
Powłoka biologiczna gruntująca i nawierzchniowa na bazie szelaku,  
naturalnego oleju i wosku, w dotyku przypominająca wosk.  
Do wewnątrz pomieszczeń jak salon, sypialnia. Idealnie nadaje się  
do malowania wnętrz szaf oraz na zabawki i meble.

Właściwości:
- bardzo delikatny zapach 
- równomiernie głęboko  matowa powierzchnia 
- dobra odporność na wodę
- zgodny z DIN EN 71-3: Bezpieczeństwo zabawek
- zgodny z DIN 53160: Odporność na ślinę i pot

NaturExpert Tönkonzentrat
Koncentraty barwiące do dobarwiania produktów NaturExpert, za  
wyjątkiem HydRo Holzöl i Hydro Wachsöl. Poszczególne koncentraty 
można mieszać są ze sobą w dowolnym stosunku mieszania.

Odcienie:
Hebanowy, biały, kasztanowy, orzechowy,  
czerwony, żółty, niebieski

Czyszczenie i pielęgnacja

NaturExpert Holzpflegeöl
Na bazie olejów roślinnych do optymalnej pielęgnacji powierzchni  
olejowanych i woskowanych. Usuwa plamy z wody i alkoholu, ryski  
i zadrapania mogą być wyrównywane.

NaturExpert Wischpflege
Środek czyszczący i pielęgnujący posadzki olejowane i woskowane. 
Zawiera substancje czyszczące i pielęgnujące, połyskujący i nie  
przyjmujący zabrudzeń.
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Produkty Rosner NaturExpert
bez niebezpieczeństwa samozapłonu

Z PEWNOŚCIĄ

ZGODNY Z TRENDAMI



Oleje i woski NaturExpert do wnętrz bez  
niebezpieczeństwa samozapłonu

Rosner NaturExpert Hartöl 
Jakość premium na bazie olejów roślinnych i surowców naturalnych,  
zastosowanie 1K i 2K. W połączeniu z utwardzaczem NaturExpert  
Öl-Härter uzyskiwana jest wysoka odporność mechaniczna i  
chemiczna. Produkt otwartoporowy, o dobrej dyfuzji i regulacji  
wilgotności naturalnego drewna. Stosowany również na wyblakłych 
podłożach.

Właściwości:
-  wzmacnia naturalny odcień drewna i wykazuje 

właściwości dyfuzyjne
- antystatyczny
- głęboko penetrujący
- zgodny z DIN EN 71-3: Bezpieczeństwo zabawek
- zgodny z DIN 53160: Odporność na ślinę i pot

NaturExpert HydRo Holzöl
Olej na bazie wodorozcieńczalnej o delikatnym zapachu o dobrej  
impregnacji wewnątrz - głęboko drewna i ochronie UV. Nadaje się do  
długotrwałego uszlachetniania elementów drewnianych stosowanych  
wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń. Również aplikowany na  
powszechnie stosowane drewno egzotyczne. Narzędzia używane do  
aplikacji można umyć wodą.

Właściwości:
- szybkoschnący
-  na powierzchnie trudno przyjmujące wodę  

i nieścieralne
- dobre właściwości dyfuzyjne
- matowy
- zgodny z DIN EN 71-3: Bezpieczeństwo zabawek
- zgodny z DIN 53160: Odporność na ślinę i pot

NaturExpert HydRo Wachsöl
Olej woskowy na bazie wodorozcieńczalnej na bazie naturalnych  
substancji o woskowym charakterze i umiarkowanym podkreślaniu  
naturalnego odcienia drewna. Niska lepkość produktu umożliwia  
jego łatwą aplikację. Narzędzia stosowane do aplikacji można umyć  
wodą.

Właściwości:
- przyjemny w dotyku i bardzo delikatny w zapachu
-  na powierzchnie bardzo trudno przyjmujące 

wodę i nieścieralne
- dobre właściwości dyfuzyjne i antystatyczne
- zgodny z DIN EN 71-3: Bezpieczeństwo zabawek
- zgodny z DIN 53160: Odporność na ślinę i pot

NaturExpert Hartwachsöl
Kombinacja twardego oleju z woskiem o niskiej lepkości na bazie  
roślinnych olejów, kwasów tłuszczowych, wosków i olejów eterycznych.  
Stosowany również na wyblakłych podłożach. Zastosowanie 1K i 2K.  
W połączeniu z utwardzaczem, NaturExpert Hartwachsöl zapewnia 
wysoką odporność mechaniczną i chemiczną.

Właściwości:
- szybkoschnący
- dobre właściwości dyfuzyjne
- nie przyjmujący wody
- zgodny z DIN EN 71-3: Bezpieczeństwo zabawek
- zgodny z DIN 53160: Odporność na ślinę i pot

NaturExpert Hartwachsöl Extra
Kombinacja twardego oleju z woskiem zgodna z dyrektywą Decopaint 
spełniająca najwyższe wymagania klienta. Stosowany również na  
wyblakłych podłożach. Do uszlachetnienia drewna na elementach 
wewnątrz pomieszczeń, zapewnia powłokę szczególnie odporną na 
Coca-Cola, wino, piwo i wiele innych środków spożywczych, zgodnie  
z DIN 68861-1A.

Właściwości:
- bardzo dobra penetracja
-  na powierzchnie bardzo trudno przyjmujące 

wodę i nieścieralne
-  zastosowanie na korku i kamieniu naturalnym 
- zgodny z DIN EN 71-3: Bezpieczeństwo zabawek
- zgodny z DIN 53160: Odporność na ślinę i pot

Powierzchnie olejowane lub woskowane cieszą się dużą popularnością, ponieważ są wyrazem  
odpowiedzialnego, nowoczesnego i ekologicznego podejścia do życia w społeczeństwie i tym  
samym oferowane są przez coraz większą grupę producentów produktów do uszlachetniania  
drewna stosowanych w rzemiośle i przemyśle.

Podczas nakładania olejów i wosków oprócz właściwości specjalnych jak aplikacja, suszenie i  
odporność, dużą rolę odgrywa bezpieczeństwo. Wiele dostępnych do tej pory produktów z uwagi na swój skład chemiczny miało 
w pewnych warunkach tendencję do samozapłonu, tym samym stwarzając ukryte niebezpieczeństwo dla zakładów zajmujących 
się ich obróbką. Utwardzające się oleje i woski, jak np.: olej lniany, wytwarzają poprzez bezpośredniego kontaktu z powietrzem 
ciepło. Może się okazać, że zwinięta ścierka lub gąbka nasączona takim materiałem w pewnych okolicznościach doprowadzi do 
samozapłonu, gdyż nagromadzone ciepło nie miało gdzie się ulotnić.

Rosner oferuje klientom kompletne portfolio olejów i wosków przewidzianych do wnętrz, zapewniając, że nie istnieje w ich przypadku 
niebezpieczeństwo samozapłonu. Oleje, woski i kombinacje olejowosków  mogą być dostarczane w jakościach 1K lub 2K, na 
bazie rozpuszczalników lub na bazie wodorozcieńczalnej zarówno bezbarwne jak i dobarwione. Nadają się do zastosowania na 
posadzkach, schodach, meblach oraz różnych innych elementach wyposażenia. Wszystkie produkty są certyfikowane zgodnie  
z DIN EN 71-3 i tym samym nadają się na zabawki dla dzieci, są odporne na ślinę i pot zgodnie z DIN 53160 i pozbawione są  
aromatów i biocydów.

Do pielęgnacji i czyszczenia dostępne są produkty, dzięki którym klient z PEWNOŚCIĄ – BEZPIECZNIE cały czas pracuje  
zgodnie z aktualnymi trendami.
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