
 

 

NaturExpert Hartwachsöl 
Informacje techniczne 

 
Charakterystyka:  Kombinacja twardego oleju i wosku o niskiej lepkości, na bazie olejów roślinnych, kwasów 

tłuszczowych, wosków (karnauba i wosk pszczeli) i olejków eterycznych. NaturExpert               
Hartwachsöl utrzymuje otwartoporowość, oddychanie i regulację wilgotności naturalnego 
drewna, ma działanie antystatyczne i nie zawiera substancji aromatycznych                                
ani biobójczych. 

 Nie jest samozapalny! 
 Idealny rezultat zostanie osiągnięty tylko wtedy, gdy będą przestrzegane poniższe                       

instrukcje. 
 
Obszar zastosowania: Do uszlachetniania drewna stosowanego w meblarstwie i obiektach, również                                  

na powierzchniach bielonych, w celu poprawy wytrzymałości. NaturExpert                             
Hartwachsöl bardzo dobrze wnika w impregnowane drewno i zapewnia wodoodporne               
powierzchnie.  

 Może być również stosowany do podłóg z korka i kamienia naturalnego.  
 
Podłoże: Powlekane podłoże musi być suche, czyste, nadające się do obrabiania i wolne od pyłu 

szlifierskiego, smaru, żywicy i innych pozostałości separacyjnych. Usunąć luźne, stare                       
powłoki przed zabiegiem. Szlifowanie drewna granulacją 150-180, a następnie 320,                             
w zależności od pożądanego efektu. 

Składniki  
utwardzające:  Utwardzacz  NaturExpert Öl-Härter 

Dzięki aplikacji 2K NaturExpert Hartwachsöl osiągnie się wyższą nośność mechaniczną                  
i odporność chemiczną.    

 
Stosunek mieszania:  10 części Hartwachsöl : 1 części Öl-Härter  
 Czas przydatności do użycia:   maks. 6 godz. w 20°C/65% względnej wilgotności powietrza. 

 Uwaga: Przy wyższych temperaturach materiału i otoczenia czas przydatności                    
do użycia ulega skróceniu. 

 
Aplikacja: Przez natryskiwanie, malowanie pędzlem, wycieranie lub walcowanie. W zależności                      

od chłonności podłoża, nałożyć NaturExpert Hartwachsöl 1-2 razy do momentu                             
nasycenia. Po nałożeniu materiał obrabiać przy użyciu pada. Nie wolno pozostawiać                     
nadmiaru na powierzchni. Wyschniętą powierzchnię można polerować odpowiednim                       
narzędziem  polerskim (np. szczotką lub padem). 

 Aby zwiększyć głębokość wnikania i przyspieszyć suszenie, NaturExpert Hartwachsöl 
może być podgrzewany podczas aplikacji do maksymalnie 60°C.   

 
Rozcieńczalnik: NaturExpert Hartwachsöl jest gotowy do aplikacji i w razie potrzeby może być                                 

rozcieńczany do 20% rozcieńczalnikiem NaturExpert Ölverdünnung. 
 
Wydajność: Ilość do nałożenia: 60-80 g/m² 
 10-14 m²/l na warstwę w zależności od chłonności drewna i rodzaju aplikacji. 
 
Czas schnięcia: W temperaturze pokojowej 20°C i maks. 65% względnej wilgotności powietrza:  
   - pyłosuchy po ok. 40 min. 

- odporny na dotyk po ok. 90 min. 
- gotowy do układania na sobie po ok. 3 godzinach 
- gotowy do malowania pędzlem po ok. 12 godzinach 
- wysuszony po ok. 24 godzinach 

Prosimy odwrócić kartkę! 
 



 

 

NaturExpert Hartwachsöl 
Informacje techniczne 

Powlekanie: Olejem NaturExpert Hartwachsöl 
 
Czyszczenie urządzeń:  Do czyszczenia urządzeń nadaje się rozcieńczalnik NaturExpert Ölverdünnung. 
 
Przechowywanie: W oryginalnie zamkniętym opakowaniu NaturExpert Hartwachsöl może być                             

przechowywany 2 lata. Przechowywać w suchym, chłodnym i chronionym przed mrozem 
miejscu. 

Szczególne  
wskazówki: NaturExpert Hartwachsöl musi być starannie mieszany przed każdą aplikacją. 
 Nawet jeśli powierzchnie pokryte NaturExpert Hartwachsöl są już suche i nadają się                               

do układania na sobie po krótkim czasie, wymagana odporność chemiczna i mechaniczna 
jest osiągana dopiero po kilku dniach utwardzania (20°C/65% względnej wilgotności                     
powietrza). 

 

Sprawdzony wg: 
DIN EN 71-3: Bezpieczeństwo zabawek dla dzieci (migracja metali ciężkich).  

   DIN 53 160: Odporność na ślinę i pot (Skala szarości stopień 5). 
 
Prosimy o zwrócenie  
uwagi: Produkt i wskazówki zawarte w niniejszej ulotce są zgodne z aktualnym stanem techniki. 

Nasze zalecenia techniczne dotyczące zastosowania, sformułowane słownie i pisemnie,        
które przekazujemy zgodnie z naszą wiedzą i doświadczeniem, są niewiążące i nie stanowią 
stosunku prawnego ani dodatkowego zobowiązania wynikającego z umowy kupna.  
Nie zwalniają użytkownika z obowiązku sprawdzenia istniejącego podłoża i przydatności            
naszych produktów do zamierzonego zastosowania na jego własną odpowiedzialność.    
W przypadku wątpliwości należy sprawdzić przydatność i ilości zużycia poprzez wykonanie 
natrysku próbnego. W przypadku zmieszania obcych produktów z naszymi wyrobami                        
lub ich aplikacji razem z produktami obcymi, nie możemy gwarantować nienagannej jakości 
powierzchni. Przy aplikacji naszych produktów należy przestrzegać zasad udzielania                  
zamówień publicznych na roboty budowlane (VOB). Obowiązują nasze ogólne warunki     
handlowe. 

  
 Niniejsza karta informacyjna unieważnia wszystkie poprzednie.  
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