
 

 

 
HeneVital Hartöl Premium 
 
 
OPIS PRODUKTU  
HeneVital Hartöl Premium jest bezbarwnym, biologicznym twardym olejem do 
wysokiej jakości mebli z masywnego drewna oraz drewnianych wnętrz, bazującym na 
naturalnych surowcach takich jak olej lniany, z dodatkiem bezołowiowych sykatywów, 
o łagodnym zapachu. Brak samozapłonu! 
 
HeneVital Hartöl Premium jest łatwy w obróbce, po oksydacyjnym schnięciu tworzy 
przyjemną w dotyku warstwę ochronną odporną na ścieranie, równomiernie przenika 
do drewna, nie matowi przy tym powierzchni. Powierzchnie porowate i 
przepuszczające powietrze.  
 
Naprawy oraz odświeżanie olejonych powierzchni związane są z bardzo małym 
nakładem pracy.  
 
Produkt ten odpowiada normie EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek; migracja 
określonych pierwiastków” 
 

DANE TECHNICZNE 

Kolor bezbarwny, biały 

Lepkość  ok. 15 s  DIN4mm – kubek wypływowy przy 20° C 

Gęstość ok. 0,85  g/ml (bezbarwny), ok. 1,00 g/ml (biały) 

Stopień połysku jedwabisty połysk, zależnie od ilości naniesionej 

 
ZASTOSOWANIE  
 

 do wysokiej jakości mebli z masywnego drewna, paneli i listew oraz innych 
przedmiotów drewnianych 

 przypadkowy kontakt z artykułami spożywczymi nie powoduje znacznych 
uszkodzeń  

 nadaje się do mebli z drewna tekowego  

 stosowany również na podłogi z korka i kamienia naturalnego 
 
WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE 
 
Przygotowanie podłoża  
Szlif drewna papierem o granulacji 240-320, w zależności od rodzaju drewna oraz 
efektu, który chcemy osiągnąć.  
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Technologia  

Nanoszenie: ręczne Znaczną ilość oleju nanieść pędzlem lub miękkim 
Scotch Brite  (włókniną ścierną), wmasować a 
nadmiar oleju delikatnie usunąć z powierzchni 
chusteczkami bawełnianymi.  
Ilość nakładanego oleju: 60-80 g/m² 
W przypadku powierzchni bardzo wysokiej jakości, 
czynność można powtórzyć po schnięciu przez noc i 
delikatnym szlifie międzywarstwowym 

Nanoszenie: walcem ok. 10 g/m² walec gładki (guma twarda), stelaż 
załadunkowy 

Nanoszenie: natrysk 20-50 g/m²,  olej należy rozcieńczyć przy pomocy 
HeneVital Ölverdünung dla uzyskania odpowiedniej 
lepkości natrysku, po natrysku delikatnie usunąć 
nadmiar oleju z powierzchni. stelaż załadunkowy 

Nanoszenie: zanurzanie  rozcieńczyć  przy pomocy HeneVital Ölverdünung w 
zależności od rodzaju drewna i jego przygotowania. 
Nadmiar oleju delikatnie usunąć z powierzchni 
chusteczkami bawełnianymi. 

Korekta lepkości HeneVital Ölverdünnung 
 jeśli zachodzi taka potrzeba, w przypadku drewna 
masywnego olej może być rozcieńczony w 20%  

Schnięcie Czas schnięcia oksydacyjnego w temperaturze 
pokojowej wynosi ok. 12-16 godzin w zależności od 
ilości naniesionego oleju 

Efekt końcowy Po dobrym przygotowaniu powierzchni drewnianej  
wystarczy jedno naniesienie oleju i wyszczotkowanie 
po nocy. W celu uzyskania powierzchni lepszej 
jakości czynność należy powtórzyć: ponownie nanieść 
HeneVital Hartöl Premium lub HeneVital Hartwachsöl 
Premium 

Środki czyszczące HeneVital Ölverdünnung 

Konserwacja i pielęgnacja HeneVital Reinigungsbalsam - balsam czyszczący 
HeneVital Pflegewachs - wosk pielęgnacyjny  

Naprawa uszkodzeń patrz zalecenia pielęgnacyjne HeneVital Öle i 
Ölwachse 

Przepisy VOC (LZO) Wartość graniczna UE dla produktu (Kat. A/f): 700 g/l 
(2010). Produkt ten zawiera maks. 475 g/l VOC 
(LZO). 

 

Pojemniki 1l oraz 5l 

Składowanie 12 miesięcy w szczelnie zamkniętym pojemniku 

Temperatura składowania nie przekraczać 30° C 
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WAŻNE ZALECENIA 
 

 Dobrze wymieszać przed użyciem 
 W przypadku utworzenia się powłok należy ją ostrożnie usunąć przed 

wymieszaniem. 
 Zaleca się sprawdzenie powierzchni (szczególnie pod kątem nierówności) 

oraz wytarcie jej przy pomocy bawełnianej szmatki.  
 Pojemniki zawsze szczelnie zamykać i chronić przed dopływem powietrza.  
 Nawet, jeśli powierzchnia pokryta HeneVital Hartöl Premium po krótkim czasie 

jest sucha i zdatna do sztaplowania, to wymagana odporność chemiczna oraz 
mechaniczna uzyskana zostaje dopiero po kilkudniowym utwardzeniu (20°C / 
65% wzgl. wilgotności powietrza) 

 
12/12/BP 


