
 

 

 
HeneVital Lärchenöl 
 
 
OPIS PRODUKTU  
Oleje roślinne wysokiej jakości z dodatkiem bezołowiowych sykatywów. Idealny do 
drewna modrzewiowego, powierzchni drewnianych oraz zacienionych elementów 
drewnianych na zewnątrz.  
HeneVital Lärchenöl tworzy powłokę ochronną, głęboko przenika do drewna, jest 
gotowy do użycia i łatwy w obróbce, odporny na wodę, hydrofobowy, oddychający.  
 
Zgodnie z ekspertyzą nr 404.415 Austriackiego Instytutu Lakiernictwa produkt ten 
odpowiada normie EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek; migracja określonych 
pierwiastków” 
 

DANE TECHNICZNE 

Lepkość  15±5 s  DIN4mm – kubek wypływowy przy 20° C 

Gęstość 0,89  g/ml 

 
 
ZASTOSOWANIE  
 

 elementy drewniane na zewnątrz  takie jak fasady, drewniane dachy itp.  

 do nakładania pierwszy raz  jak i do renowacji 

 elementy drewniane z drewna żywicznego takiego jak modrzewiowe lub 
tekowe.  

 nadaje się do mebli z drewna tekowego  
 
WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE 
 
Przygotowanie podłoża  
Drewna heblowanego lub oszlifowanego nie trzeba przygotowywać.  
W przypadku zniszczonego drewna należy luźne części wyszczotkować (przy użyciu 
szczotek z  twardego plastiku lub mosiężnych) lub delikatnie wyszlifować ziarnem 
120.  
 
Technologia  

Nanoszenie Malowanie, zanurzanie, wałkowanie, wcieranie 
w obrębie terenów zacienionych: rusztowania 
elewacyjne podbitki dachowe. itp.  
W zależności od chłonności drewna nanieść obficie  
1 raz. Nadmiar usunąć szmatką bawełnianą.  
Elementy takie jak: drzwi i okna drewniane  
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z modrzewia  
W zależności od chłonności drewna nanieść obficie  
2 razy z przerwą na schnięcie. Nadmiar za każdym 
razem usunąć szmatką bawełnianą. Przy statycznym, 
obciążonym  drewnie na zewnątrz jak więźba 
dachowa, itp. zalecamy impregnację przy pomocy 
Mipaxyl Spezial 
Nanieść obficie olej 1 raz. Nadmiar usunąć szmatką 
bawełnianą. 
Nanoszenie „mokro na mokro” jest możliwe po ok. 60 
minutach. Wtedy powłoka ochronna będzie bardziej 
równomierna. 

Schnięcie Schnięcie oksydacyjne ma miejsce po ok. 12-16 
godzinach (w odniesieniu do temperatury 
23°C,wilgotność względna powietrza 50%), pyłosuche 
po ok. 6-8 godz., w zależności od rodzaju drewna  
i grubości naniesionej warstwy 

Środki czyszczące HENEVISK Malerterpentine 

Naprawa uszkodzeń HeneVital Lärchenöl zapobiega zszarzeniu i 
zniszczeniu drewna, ale tyko przez pewien okres 
czasu. Zalecamy sprawdzić dokładnie raz w roku czy 
drewno nie jest już zszarzałe.  
W przypadku rozpoczęcia procesu szarzenia, należy 
lekko oszlifować zszarzałe miejsca lub 
wyszczotkować, następnie nanieść olej 

Korekta lepkości HENEVISK Malerterpentine 

Zużycie teoretyczne 20-50 g/m2 nanoszonej warstwy przy przecieraniu po 
odjęciu nadmiaru. 
Ilość wypełniająca zależy od rodzaju drewna oraz 
przygotowania podłoża 

Zużycie praktyczne 60-80g/m2 przy przecieraniu wraz z nadmiarem 
1l wystarcza przy 1 warstwie na 12 do 15 m2 

Przepisy VOC (LZO) Wartość graniczna UE dla produktu (Kat. A/f): 700 g/l 
(2010). Produkt ten zawiera maks. 428 g/l VOC 
(LZO). 

 

Pojemniki 1l oraz 5l 

Składowanie 12 miesięcy w szczelnie zamkniętym pojemniku 

Temperatura składowania nie przekraczać 30° C 

 
WAŻNE ZALECENIA 
 

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

 Pojemniki zawsze szczelnie zamykać i chronić przed dopływem powietrza.  
 Zaleca się sprawdzenie powierzchni (szczególnie pod kątem nierówności) 

oraz wytarcie jej przy pomocy bawełnianej szmatki 
 Nie nadaje się do drewien, które mają stały kontakt z ziemią i wodą 
 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.  
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