
OLI-NATURA HS Twardy Olejowosk jest odporn¹ kombinacj¹
High-Solid oleju i wosku do profesjonalnego stosowania na
parkiety, pod³ogi drewniane i korkowe do wewn¹trz. Produkt jest
bez emisji (VOC) i zawiera prawie 100% cia³ sta³ych. Olej wnika
g³êboko w drewno, wosk pozostaj¹c na powierzchni zapewnia jej
jedwabisty po³ysk, który mo¿na wzmocniæ poprzez dalsze
polerowanie. Tak uszczelniona powierzchnia jest przez to
wytrzyma³a, trwa³a, wyj¹tkowo ³atwa przy pielêgnacji oraz
odporna na zabrudzenia i wodê . Pory pozostaj¹ otwarte, drewno
mo¿e ci¹gle oddychaæ i zapewnia pozytywny klimat mieszkania.
OLI-NATURA HS ma d³u¿szy czas otwarty w porównaniu ze
zwyk³ymi olejowoskami i nadaje siê do obróbki padem jeszcze po
ok. 90 min. Dlatego produkt ten polecany jest do impregnacji
du¿ych powierzchni w obiektach.

- polecany do prawie wszystkich gatunków drewna
- niska lepkoœæ u³latwia stosowanie
- impregnuje i chroni
- bezpieczna powierzchnia przy chodzeniu
- niewra¿liwy na wodê
- mily klimat mieszkania
- do obróbki partiami
- absolutnie naturalny, zdrowy
- Giscode Ö20

1. Drewno musi byæ wyszlifowane stopniowan¹ granulacj¹
80/100/120 oraz czyste, suche, pozbawione t³uszczów,
olejów, wosków i py³u szlifierskiego. Im drobniejszy szlif tym
powierzchnia drewna mniej szorstka. Przy pod³ogach, przed
koñcowym szlifowaniem ew. szczeliny wyszpachlowaæ OLI-
Fugenkitt wymieszanym z py³em drzewnym.

2. HS Olejowosk dobrze wymieszaæ/wstrz¹sn¹æ i ostro¿nie
polaæ powierzchniê. W zale¿noœci od ch³onnoœci drewna
zu¿ycie wynosi ok. 30g/m . Nastêpnie rozprowadziæ
równomiernie cienk¹ warstw¹ przy pomocy szpachli lub
wa³ka moherowego. Przy du¿ych powierzchniach zawsze
obrabiaæ partiami

3. HS Twardy Olejowosk pozostawiæ na 60-90 minut.
Nastêpnie rozprowadziæ za pomoc¹ szczotki do oleju lub
przy pod³ogach spolerowaæ tarczow¹ maszyn¹ polersk¹ z
za³o¿onym bia³ym padem ca³¹ powierzchniê do pe³nego
nasycenia a¿ nie bêdzie wydawaæ siê wilgotna. Nadmiar
materia³u zebraæ koniecznie bawe³nian¹ szmatk¹ a przy
du¿ych powierzchniach gumow¹ wycieraczk¹.

4 Po schniêciu przez noc naniesienie powtórzyæ jak opisano w
punkcie 2 i 3.

5. W zale¿noœci od wilgotnoœci powietrza i temperatury
powierzchnia olejowana po 24 godzinach nadaje siê do
chodzenia , po 2-3 dniach nadaje siê do u¿ytkowania a po 8-
10 dniach jest ca³kowicie wyschniêta. W tym czasie chroniæ
przed kontaktem z wod¹.

Nie stosowaæ przy temperaturze pod³o¿a poni¿ej 12 C!
Dane dotycz¹ce schniêcia odnosz¹ siê do warunków nor-
malnych przy 20 C i 50% wilgotnoœci powietrza.
Na uszkodzone miejsca po przeszlifowaniu nanieœæ 1-2
krotnie HS Twardy Olejowosk .
Niebezpieczeñstwo samozap³onu! Nas¹czone szmatki/pady
zaraz po u¿yciu czyœciæ lub przechowywaæ w wodzie.

Do pierwszej pielêgnacji i odœwie¿ania stosowaæ OLI-NATURA
Wosk pielêgnacyjny.
Do bie¿¹cego czyszczenia stosowaæ OLI-NATURA Myd³o do
drewna.

Nasze zalecenia techniczne s³owne i na piœmie nale¿y
traktowaæ jako niezobowi¹zuj¹ce. Opieraj¹ siê one na naszych
doœwiadczeniach i obecnym praktycznym stanie wiedzy. Nie
zwalniaj¹ one jednak u¿ytkownika od tego, aby sprawdziæ nasze
produkty na przydatnoœæ dla przewidywanego zastosowania na
w³asn¹ odpowiedzialnoœæ. Wszystkie wczeœniejsze wydania
niniejszym trac¹ sw¹ wa¿noœæ. Stan: Grudzieñ 2008.

W³asnosci:

Przygotowanie /Aplikacja:

Uwagi:

Dalsze postêpowanie i pielêgnacja:

Wype³nione normy:

Zakres stosowania:

Oznaczenie handlowe:

Sklad:

Sk³adowanie:

Oznakowanie:

- Wytyczne dyrektywy EU
- DIN 53160 (Odpornoœæ na œlinê i pot )
- DIN EN 71-3 (Bezpieczeñstwo zabawek)
- nie zawiera formaldehydu ani aromatów
- bez œrodków biobójczych i œrodków konserwuj¹cych

Do podstawowego stosowania na surowe pod³ogi drewniane,
korkowe i z p³yt OSB, schody, drzwi oraz p³yty robocze wewn¹trz.

OLI-NATURAHS Hartwachsöl 710 036 09
Wielkoœæ opakowañ 1 litr

Naturalne, odnawialne surowce (Olej, olej lniany, zmodyfikowany
olej rycynowy) bezo³owiowe substancje u³atwiaj¹ce wysychanie,
krzemionka, zmikronizowane woski.

W oryginalnie zamkniêtych opakowaniach 12 miesiêcy.
Temperatura przy przechowywaniu i transporcie nie powinna
przekraczaæ +30 C ani wynosiæ poni¿ej +5 C.

Oznakowanie i wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa znajd¹
Pañstwo w kartach danych bezpieczeñstwa na stronie www.oli-
lacke.de
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OLI-NATURA HS Hartwachsöl / HS Twardy Olejowosk
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