
 

 

 
HeneVital Ölfinish 
 
 
OPIS PRODUKTU  
HeneVital Ölfinish jest uniwersalnym oleistym wykończeniem do powlekania 
powierzchni drewnianych w celu osiągnięcia efektu pełności i jedwabistości. 
Bardzo dobrze się wchłania, szybko schnie, jest łatwy w użyciu, wodoodporny, 
antypoślizgowy, tworzy elastyczną i wytrzymałą powłokę. 
 
Do gruntowania i krycia wierzchniego mebli wysokiej jakości, wzgl. drewnianych 
podłóg. Nadaje się do płyt OSB oraz podłóg z korka. 
 
HeneVital Ölfinish wydziela przyjemny zapach, bazuje na oleju lnianym, 
uszlachetniony żywicą, zmodyfikowany naturalnym olejem z dodatkiem 
bezołowiowych sykatywów.  
 

DANE TECHNICZNE 

Lepkość  50 s  DIN 4mm – kubek wypływowy przy 20° C 

Gęstość 0,910  g/ml 

 
 
ZASTOSOWANIE  
 

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

 do parkietów podłogowych przy obróbce przemysłowej 

 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 Walcem: walec gładki 
Na zimno: w zależności od rodzaju drewna 
rozcieńczyć HeneVital Ölverdünnung do 20% 
Termiczne: możliwe do 40°C 
Przecieranie: przy pomocy szczotki sizalowej 
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WAŻNE: Wymagany jest międzyszlif! 
Jeżeli HeneVital Ölfinish jest już utwardzony 
(całkowity czas schnięcia: min. 24 godz.), przed 
ponownym nałożeniem powierzchnię należy 
koniecznie ponownie przeszlifować (papierem 
ściernym 220; w przeciwnym razie istnieje 
niebezpieczeństwo niedostatecznej przyczepności.) 
Natrysk: 
10-20 g/m², nastawić odpowiednią lepkość  przy 
pomocy rozcieńczalnika HeneVital Ölverdünnung 
(maks.20%),  nanieść natryskiem. Nadmiar szybko  
i ostrożnie usunąć,  stelaż załadunkowy 
Nie usuwając nadmiaru osiągniemy wyższy stopień 
wypełnienia powierzchni.  

 wałek, pędzel: 
w zależności od rodzaju drewna rozcieńczyć 
HeneVital Ölverdünnung do 20% 
Wałkiem (wałek moherowy, o krótkim włosiu) nanieść 
cienką i równomierną warstwę. 
Pędzlem nanieść cienką i równomierną warstwę . 

Korekta lepkości HeneVital Ölverdünnung, maksymalny dodatek: 20% 

Efekt końcowy HeneVital Ölfinish 

Schnięcie W zależności od powierzchni wzgl. warunków 
suszenia, wentylować przynajmniej przez godzinę w 
temperaturze 30-40°C.  
Przy temperaturze pokojowej 12-16 godz. Zapewnić 
dobrze przewietrzanie! 

Środki czyszczące HeneVital Ölverdünnung 

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

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

Zużycie praktyczne wzgl. 
wydajność 

1litr na 15-20m² przy jednej warstwie 

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, 5l i 25 l 

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. 
 Pojemniki zawsze szczelnie zamykać i chronić przed dopływem powietrza.  
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