
 

 

 
HeneVital Hartwachs Premium 
 
 
OPIS PRODUKTU  
HeneVital Hartwachs Premium jest tiksotropowym, biologicznym woskiem do 
wysokiej jakości mebli z masywnego drewna oraz drewnianych wnętrz, bazującym na 
naturalnych olejach roślinnych, kwasach tłuszczowych i woskach ( Carnauba, 
candelilla), o łagodnym zapachu. Brak samozapłonu! 
 
HeneVital Hartwachs Premium jest łatwy w użyciu, tworzy przyjemną w dotyku 
warstwę ochronną odporną na ścieranie, równomiernie przenika do drewna, nie 
szorstkuje przy tym powierzchni. Zachowana zostaje porowatość, przepuszczalność 
dla pary wodnej oraz regulacja wilgotności. Działa antystatycznie i nie zawiera tak 
aromatów jak również środków biocydowych. 
 
Naprawy oraz odświeżanie powierzchni związane są z bardzo małym nakładem 
pracy.  
 
Produkt ten odpowiada normie EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek; migracja 
określonych pierwiastków” 
 

DANE TECHNICZNE 

Kolor bezbarwny 

Lepkość  tiksotropowy 

Gęstość 0,90  g/ml (bezbarwny) 

Stopień połysku jedwabisty połysk, zależnie od ilości naniesionej 

Punkt zapłonu 62°C 

 
 
ZASTOSOWANIE  
 

 do uniwersalnego uszlachetniania surowych i pobejcowanych drewien jak 
również do ochrony wszystkich rodzajów snycerki we wnętrzach 

 wspaniale nadaje się do restaurowania antycznych mebli, ram obrazów jak 
również wycierania bejcy 

 przypadkowy kontakt z artykułami spożywczymi nie powoduje znacznych 
uszkodzeń  

 nadaje się także na lakierowane powierzchnie, korek, podłogi z naturalnego 
kamienia oraz skórę 
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WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE 
 
Przygotowanie podłoża  
Gładkie i strukturowe surowe i pobejcowane drewna. 
Szlif drewna papierem o granulacji 240-320, w zależności od rodzaju drewna, doboru 
metody nanoszenia oraz efektu, który chcemy osiągnąć.  
 
Technologia  

Nanoszenie: ręczne Poprzez malowanie lub przecieranie, nanoszenie i 
polerowanie odbywa się w jednym procesie. 
W zależności od chłonności podłoża nanieść HeneVital 
Hartwachs aż do nasycenia i przy użyciu właściwego 
środka polerskiego (np. szczotka, fladder lub pad). 
Ilość nanoszona: 60-80 g/m² 
na powierzchni nie może zostać żaden nadmiar. 
Oczekiwany stopień połysku może zostać osiągnięty 
poprzez mniej lub więcej polerowania.   

Korekta lepkości HeneVital Hartwachs Premium jest nastawiony 
fabrycznie i nie może być rozcieńczany. 

Schnięcie Następujące dane rozumieć należy jako punkt 
odniesienia przy temperaturze pokojowej i w zależności 
od nanoszonej ilości: 
- pyłosuchy i zdatny do dotykania: natychmiast 
- zdatny do układania wzwyż: po ok. 1 godz. 
- wyschnięty: po ok. 24 godz. 

Efekt końcowy W przypadku dobrego szlifu drewna jednokrotne 
naniesienie wraz z polerką po nocy może być już 
wystarczające. 
Powierzchnie wyższej jakości otrzymuje się dzięki 
kolejnej warstwie HeneVital Hartwachs 

Środki czyszczące HeneVital Ölverdünnung 

Konserwacja i 
pielęgnacja 

HeneVital Reinigungsbalsam - balsam czyszczący 
HeneVital Pflegewachs - wosk pielęgnacyjny  

Naprawa uszkodzeń patrz zalecenia pielęgnacyjne HeneVital Öl i Ölwachs 

Przepisy VOC (LZO) Wartość graniczna UE dla produktu (Kat. A/f): 700 g/l 
(2010). Produkt ten zawiera maks. 245 g/l VOC (LZO). 

 

Pojemniki 1 l 

Składowanie 12 miesięcy w szczelnie zamkniętym pojemniku 

Temperatura składowania nie przekraczać 30°C 

WAŻNE ZALECENIA 
 

 W przypadku utworzenia się powłok należy ją ostrożnie usunąć przed 
wymieszaniem. 
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 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 powierzchnie powleczone przy pomocy HeneVital Hartwachs są po 

krótkim okresie czasu suche i zdatne do sztaplowania, oczekiwana odporność 
chemiczna oraz mechaniczna uzyskiwana jest dopiero po kilku dniach (20°C, 
65% wzgl. wilgotności pow.) 
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