
 

 

 
HeneVital Hartwachsöl HS 
 
 
OPIS PRODUKTU  
 
HeneVital Hartwachsöl jest mieszaniną High-Solid wysokiej jakości olejów i wosków 
o niskim poziomie lepkości i przyjemnym zapachu na bazie naturalnych surowców, 
nadaje się do profesjonalnej obróbki trwałych (odpornych na zużycie) mebli oraz 
trwałych powierzchni drewnianych we wnętrzach. Powierzchnie stają się jedwabiście 
matowe i przyjemnie miękkie w dotyku już po pierwszym nałożeniu. Składa się z 
naturalnego oleju lnianego, wzgl. roślinnych olejów oraz wosków takich jak wosk 
Carnauba, z odaromatyzowanych węglowodorów oraz bezołowiowych sykatywów. 
 
HeneVital Hartwachsöl HS jest łatwy w użyciu, po oksydacyjnym schnięciu tworzy 
przyjemną w dotyku warstwę ochronną odporną na ścieranie, równomiernie przenika 
do drewna, nie szorstkuje przy tym powierzchni.  
 
HeneVital Hartwachsöl HS, dzięki wysokiej zawartości ciał stałych mocno zostały 
zredukowane lotne związki organiczne.  
Powierzchnie stają się łatwe w pielęgnacji, jak również odporne na wodę i 
zanieczyszczenia, szczególnie wtedy gdy po naniesieniu nastąpi polerowanie i 
powierzchnie dodatkowo zostają uszczelnione.  
Naoliwione powierzchnie są porowate i przepuszczalne dla pary wodnej, dzięki 
czemu zostaje zachowana naturalność drewna oraz przyjemny zapach powietrza w 
pomieszczeniu.  
 
Zgodnie z ekspertyzą nr 404.415 Austriackiego Instytutu Lakiernictwa produkt ten 
odpowiada normie EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek; migracja określonych 
pierwiastków” 
 

DANE TECHNICZNE 

Lepkość  20±5 s  DIN 4mm – kubek wypływowy przy 20° C 

Zawartość części stałych 89 ±3 % 

Stopień połysku jedwabisty mat, zależnie od ilości naniesionej 

Gęstość 0,92  g/ml 

Dane dotyczące 
bezpieczeństwa 

proszę przestrzegać najnowszą kartę 
bezpieczeństwa 

 
ZASTOSOWANIE  
 

 do wysokiej jakości mebli z masywnego drewna, paneli i listew oraz innych 
przedmiotów drewnianych 
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 nadaje się do prawie wszystkich rodzajów drewna 

 przypadkowy kontakt z artykułami spożywczymi nie powoduje znacznych 
uszkodzeń  

 nadaje się do mebli z drewna tekowego  
 
WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE 
 
Przygotowanie podłoża  
Szlif drewna papierem o granulacji 240-320, w zależności od rodzaju drewna, doboru 
metody nanoszenia oraz efektu, który chcemy osiągnąć.  
 
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: 10-30 g/m²  
W przypadku drewna bardzo wysokiej jakości, 
czynność można powtórzyć po schnięciu przez noc i 
gładzeniu międzypowłokowym  

Nanoszenie: walcem 6-15 g/m² walec gładki (guma twarda), nanoszenie na 
gorąco do 80°C, szczotki do polerowania, stelaż 
załadunkowy 

Nanoszenie: natrysk 10-20 g/m², olej należy rozcieńczyć przy pomocy 
HeneVital Ölverdünung dla uzyskania odpowiedniej 
lepkości natrysku, po natrysku delikatnie usunąć 
nadmiar oleju z powierzchni 

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 

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

Efekt końcowy HeneVital Hartwachsöl HS, HeneVital Hartwachsöl 

Środki czyszczące HeneVital Ölverdünnung 

Konserwacja i 
pielęgnacja 

HeneVital Reinigungsbalsam - balsam czyszczący 
HeneVital Pflegewachs - wosk pielęgnacyjny  

Naprawa uszkodzeń patrz zalecenia pielęgnacyjne HeneVital Öl i Ölwachs 

Zużycie praktyczne 60-80g/m2 przy przecieraniu wraz z nadmiarem 

Przepisy VOC (LZO) Wartość graniczna UE dla produktu (Kat. A/f): 130 g/l 
(2010). Produkt ten zawiera maks. 99 g/l VOC (LZO). 
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Pojemniki 25 l 

Składowanie 12 miesięcy w szczelnie zamkniętym pojemniku 

Temperatura składowania 10 - 30° C 

 
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.  
 Bezpieczeństwo przeciwpożarowe 

Nie używać stojaków natryskowych, które wcześniej były użyte przy lakierach 
nitrocelulozowych lub bejcach (wg. VBG 23 § 18 Zawodowego Towarzystwa 
Ubezpieczeniowego). Nasączone olejem bele lub szmatki należy rozłożone 
suszyć na powietrzu oraz zutylizować. W przeciwnym wypadku może dojść do 
samozapłonu przez kumulację ciepła.  

 Unikać kontaktu z materiałami łatwopalnymi takich jak papier czyszczący lub 
pył powstały po szlifowaniu drewna.  

 Pojemniki zawsze szczelnie zamykać i chronić przed dopływem powietrza.  
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