
 

 

 
HeneVital Pflegewachs (wosk ochronny) 
 
 
OPIS PRODUKTU  
HeneVital Pflegewachs jest uniwersalnie stosowanym, ulegającym biologicznemu 
rozkładowi środkiem na wszystkich powierzchni, na które nałożono olej bądź wosk.  
Na powierzchni surowego drewna tworzy gładką, oddychającą i odporną na wodę 
warstwę ochronną, która bardzo dobrze wnika w podłoże i naturalnie je podkreśla. 
  
HeneVital Pflegewachs pielęgnuje i chroni, nadaje równomierny jedwabiście matowy 
połysk i zadbany wygląd. 
 
HeneVital Pflegewachs jest produktem naturalnym, bazującym na prawdziwym 
wosku pszczelim i Carnauba, roślinnych substancjach czynnych i pielęgnujących 
olejach, o przyjemnym zapachu. Nie zawiera środków przeciwgrzybicznych.  
 

DANE TECHNICZNE 

Kolor  lekko żółtawy 

Lepkość  pastowa 

Gęstość  0,83 g/ml 

Stopień połysku jedwabisty mat, w zależności od techniki nanoszenia 

 
 
ZASTOSOWANIE  
 

 do naturalnych mebli z masywnego drewna, paneli i listew oraz innych 

przedmiotów drewnianych, na które wcześniej nałożono olej. 

 Nadaje się do mebli z surowego drewna w celu nadania im naturalnego 

wyglądu.  

 W celu odświeżenia powierzchni wcześniej zaolejonych lub zawoskowanych.  

 Usuwa zabrudzenia (między innymi powstałe z wody) 

 przypadkowy kontakt z artykułami spożywczymi nie powoduje znacznych 
uszkodzeń 
 

WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE 
 
Przygotowanie podłoża  
Surowe drewno: szlif drewna papierem o granulacji 240-320, w zależności od rodzaju 
drewna, rodzaju nakładania oraz efektu, który chcemy osiągnąć. 
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Odświeżenie starszych powierzchni: Oczyścić balsamem czyszczącym HeneVital 
Reinigungsbalsam, dobrze wysuszyć, jeśli zajdzie taka potrzeba wytrzeć miękkim 
papierem ściernym Scotch Brite.  
 
Technologia  

Nanoszenie wcieranie: 
W zależności od podłoża nanieść 1-2 warstwy 
szmatką bawełnianą. Nadmiar usunąć czystą 
ściereczką lub gazą. Po wysuszeniu powierzchnię 
wypolerować gładką ścierką lub szczotką. W celu 
uzyskania powierzchni wyższej jakości i milszej w 
dotyku czynność można powtórzyć i jeszcze raz 
nanieść produkt, po wcześniejszym wysuszeniu  

Schnięcie przynajmniej 20 minut 

Środki czyszczące HeneVital Ölverdünnung 

Naprawa uszkodzeń Zobacz wskazówki pielęgnacji olejów i wosków 
HeneVital 

Korekta lepkości nie jest wymagana 

Konserwacja i pielęgnacja Aby zachować piękno i ochronę powierzchni, zaleca 
się używania wyłącznie łagodnego balsamu 
czyszczącego HeneVital Reinigungsbalsam oraz 
przynajmniej raz w roku  wosku pielęgnującego 
HeneVital Pflegewachs 

 

Pojemniki 200 ml 

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. 

 Pojemniki zawsze szczelnie zamykać i chronić przed dopływem powietrza.  
 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. 
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