
 

 

 
HeneVital UV-Schutzöl 
 
 
OPIS PRODUKTU  
HeneVital UV-Schutzöl jest bezbarwnym, biologicznym olejem do drewna na bazie 
surowców odnawialnych, szczególnie nadaje się na zewnątrz. Zawiera 
wyselekcjonowane absorbenty UV i długotrwale spowalnia szarzenie drewna. 
 
Dzięki wspaniałym własnościom głębokiej impregnacji HeneVital UV-Schutzöl tworzy 
hydrofobową, odporna na działanie czynników atmosferycznych powłokę. Pory 
zostają zachowane otwarte, powłoka „oddycha”, zachowana zostaje regulacja 
wilgotności naturalnego drewna, pęcznienie i zsychanie się drewna zostaje 
efektywnie zredukowane. 
 

Poprzez działanie wypierające wilgoć HeneVital UV-Schutzöl zapobiega w sposób 
naturalny przed grzybami i sinizną. Wolny od ołowiu, kobaltu, aromatów i biocydów. 
 
Naprawy oraz odświeżanie olejonych 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  ok. 15 s  DIN4mm – kubek wypływowy przy 20° C 

Gęstość  ok. 0,85 g/ml (bezbarwny) 

Stopień połysku jedwabisty mat, zależnie od ilości naniesionej 

Punkt zapłonu 62°C 

 
 
ZASTOSOWANIE  
 

 do impregnacji, odświeżenia i konserwacji powierzchni drewnianych na 
zewnątrz 

 szczególnie nadaje się na tarasy, meble ogrodowe, parkiety ogrodowe, 
wystawy sklepowe, balkony, płoty 

 przypadkowy kontakt z artykułami spożywczymi nie powoduje znacznych 
uszkodzeń  

 nadaje się do mebli z drewna tekowego  
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WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE 
 
Przygotowanie podłoża  
Szlif drewna papierem o granulacji 240-320, w zależności od rodzaju drewna, doboru 
metody nanoszenia oraz efektu, który chcemy osiągnąć. 
W przypadku (nieznanej) powłoki o otwartych porach należy przeprowadzić próbne 
olejenie. 
 
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: 80-100 g/m² 
Temperatura pracy nie może być niższa niż 5°C, 
unikać bezpośredniego nasłonecznienia 

Nanoszenie: zanurzanie  rozcieńczyć  przy pomocy HeneVital Ölverdünung  
w zależności od rodzaju drewna i jego przygotowania. 
Nadmiar oleju delikatnie usunąć z powierzchni 
chusteczkami bawełnianymi. 

Zastosowanie produktu 
jako 2K 

10 : 1 z HENECAT Ölvernetzer 

Korekta lepkości nastawienie fabryczne do użycia 
jeśli zachodzi taka potrzeba, w przypadku drewna 
twardego, olej może być rozcieńczony w 10% przy 
pomocy HeneVital Ölverdünnung 

Schnięcie Po naniesieniu pierwszej warstwy pozostawić do 
wyschnięcia przez 8 - 12 godz., następnie 
przeprowadzić ponowne olejowanie. 
Wyschniętą powierzchnię można wypolerować przy 
pomocy odpowiednich narzędzi polerskich. 

Efekt końcowy Przy pierwszym zastosowaniu jak również w celu 
osiągnięcia wyższej ochrony UV wymagane są  
2 warstwy (w przypadku szczególnie suchego i/lub 
porowatego drewna 3 warstwy) HeneVital  
UV-Schutzöl. W przypadku renowacji zwyczajowo 
wystarcza jedna warstwa. 
Wyschniętą powierzchnię można wypolerować przy 
pomocy odpowiednich narzędzi polerskich. 

Środki czyszczące HeneVital Ölverdünnung 

Renowacja Pionowe, zabezpieczone przy pomocy HeneVital  
UV-Schutzöl powierzchnie w zależności od działania 
warunków atmosferycznych należy po 2 - 3 latach 
odświeżyć. W tym celu powierzchnię oczyścić (np. 
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przy pomocy HeneVital Holzentgrauer) i następnie 
nanieść 1 x HeneVital UV-Schutzöl. W przypadku 
silnie zniszczonych lub poziomych powierzchniach, w 
przypadku których woda nie może spłynąć, należy 
liczyć się z krótszymi okresami. 

Przepisy VOC (LZO) Wartość graniczna UE dla produktu (Kat. A/f): 700 g/l. 
Produkt ten zawiera maks. 555 g/l VOC (LZO). 

 

Pojemniki 1l, 5l i 25 l 

Składowanie 12 miesięcy w szczelnie zamkniętym pojemniku 

Temperatura składowania nie przekraczać 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. 
 Podczas powlekania drewna strukturalnego (np. desek tarasowych), w 

zależności od przygotowania podłoża oraz jego chłonności może okazać się, 
iż usunięcie naddatku nie jest wymagane. W takich przypadkach zaleca się 
rozcieńczenie HeneVital UV-Schutzöl przy pomocy 20 % rozcieńczalnika 
HeneVital Ölverdünnung. 

 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. 
 Nawet jeśli powierzchnie pokryte HeneVital UV-Schutzöl po krótkim czasie są 

już suche i zdatne do sztaplowania, odporność chemiczna i mechaniczna 
osiągnięta zostaje dopiero po czasie 7 do 10 dni (20°C, 65% wzgl. wilgotności 
powietrza). Zaleca się, aby do tego czasu podłogę chronić w miarę 
możliwości. 
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