Olej s tvrdým voskem
na dřevěné podlahy
bezbarvý
Směrnice pro zpracování
Viskozita při dodání

20 – 22 sek. kalíšek 4 mm, při 20°C (dle DIN 53 211).

Viskozita při zpracování

20 – 22 sek. kalíšek 4 mm, při 20°C (dle DIN 53 211).

Příprava podkladu

neošetřené dřevo musí být čisté, suché a nenamrzlé. K dosažení rovnoměrného povrchu
doporučujeme povrch vyhladit brusným papírem. Všechny staré lakové nátěry musí být
zcela odstraněny, průlinčité staré nátěry musí být zbroušeny a vyčištěny. Povrchy, které již
byly nátěrem pinucolor – olej s tvrdým voskem ošetřeny, postačí zpravidla před novým
nátěrem jen důkladně očistit

Zpracování

Olej s tvrdým voskem je připraven k použití a neměl by být ředěn. Před použitím dobře
promíchat. Nanášet olej s tvrdým voskem stejnoměrně a slabou vrstvu nepříliš měkkým
štětcem z přírodních chlupů ve směru textury dřeva a nechat při dobrém větrání nejméně 10
hod. Schnout. Druhý nátěr nanášet stejným způsobem a nechat rovněž nejméně cca. 10
hod. Schnout. Přebytečný olej musí být bezpodmínečně setřen hadrem.

Nanášené množství

2

Na hladké zbroušené dřevo cca. 40 g/m na jeden nátěr. Silně savý podklad vyžaduje
přiměřeně vyšší nanášenou vrstvu.

Doba sušení

Každá vrstva cca. 10 h při 20°C, střední vlhkosti vzduchu a dobrém větrání. Povrch je
pochozí asi za 24 hod., plné zatížitelnosti je dosaženo za 72 hod. Při nepříznivých
podmínkách a při větším nanášeném množství je nutno počítat s výrazně delší dobou
zasychání.

Skladování

Skladovat dobře uzavřené, v chladu, ne na mrazu.

Vyčištění náčiní

Náčiní lze očistit terpentýnovým ředidlem nebo technickým benzinem.
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Technický list výrobku
Všeobecné informace o výrobku
Rozsah použití

Olej s tvrdým voskem je určen pro ošetřování masivních dřevěných podlah palubkových,
parketových, z dřevotřískových desek a korku, ale též na nábytek, pracovní plochy aj. v
interirerech. Je stejně vhodný pro dřevo listnatých i jehličnatých stromů. Olej s tvrdým
voskem vniká hluboko do dřeva udržuje je v pružném stavu. Zdůrazňuje přirozenou texturu
dřeva, ošetřený povrch odolává působení vína, piva, koly, kávy, čaje, ovocných šťáv, mléka
a vody (dle DIN 68 861-1C). Ošetřené povrchy jsou stálé při působení potu a slin podle
DIN 53 160 a DIN EN 71–3 a je proto vhodnou povrchovou úpravou pro dětské hračky.

Obsažené látky

přírodní oleje, pryskyřice a vosky, plniva, benzin prostý aromátů, sušidla prostá olova a
kobaltu, aditiva.

Barevné odstíny

bezbarvý

HW-000

Skladování

dobře uzavřený, v chladu a ne na mrazu

Trvanlivost

V původně uzavřených obalech možno skladovat minimálně 2 roky

Velikosti balení

0,75 l; 2,5 l; 25 kg.

Balící jednotka

krabice 6 x 0,75 l; krabice 4 x 2,5 l; 1 x 25 kg.

Technické údaje
Hustota

0,86 – 0,88 g / ml (dle DIN 53 217 část 2).

Podíl tuhých částic

cca. 45 % (váha na tuhé částice Sartorius MA 45).

Dodací viskozita

20 – 22 sek. kalíšek 4 mm, při 20°C (dle DIN 53 211).

Viskozita při zpracování

20 – 22 sek. kalíšek 4 mm, při 20°C (dle DIN 53 211).

Vydatnost

9 m / 0,75 Liter, 30 m / 2,5 Liter (při dvou vrstvách).

Doba schnutí

2

2

Každá vrstva cca. 10 hod. při 20°C, střední vlhkosti vzduchu a dobrém
větrání. Povrch je pochozí asi za 24 hod., plné zatížitelnosti je dosaženo
za 72 hod. Při nepříznivých podmínkách a při větším nanášeném množství
je nutno počítat s výrazně delší dobou zasychání.

Pokyny pro zpracování
Příprava podkladu

Neošetřené dřevo musí být čisté, suché a nenamrzlé. K dosažení
rovnoměrného povrchu doporučujeme povrch vyhladit brusným papírem
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Všechny staré lakové nátěry musí být zcela odstraněny, průlinčité staré nátěry musí být
zbroušeny a vyčištěny. Povrchy, které již byly nátěrem pinucolor – olej s tvrdým voskem
ošetřeny, postačí zpravidla před novým nátěrem jen důkladně očistit
Zpracování

Olej s tvrdým voskem je připraven k použití a neměl by být ředěn. Před použitím dobře
promíchat. Nanášet olej s tvrdým voskem stejnoměrně a slabou vrstvu nepříliš měkkým
štětcem z přírodních chlupů ve směru textury dřeva a nechat při dobrém větrání nejméně 10
hod. schnout. Druhý nátěr nanášet stejným způsobem a nechat rovněž nejméně cca. 10
hod. Schnout. Přebytečný olej musí být bezpodmínečně setřen hadrem.

Rady

Při příliš silných nanášených vrstvách dochází k nepravidelnému usychání, v jehož
důsledku zůstává povrch lepivý a tvoří lesklé plošky. Je nutné nabírat štětcem pouze malé
množství oleje a důkladně je vpravit do dřeva. Zvlášť rovnoměrného a bezpečného
zpracování lze dosáhnout tím, že druhý nátěr se provede hadrem. Kvalita povrchu se po
úplném zaschnutí může ještě vylepšit vyleštěním hadrem.

Vyčištění náčiní

Náčiní lze vyčistit terpentýnovým ředidlem nebo technickým benzinem.

Životní prostředí a bezpečnost
Bezpečnostní pokyny

Uchovávat Hartwachs-Öl mimo dosah dětí a dobře uzavřený. Při styku se zrakem ihned
důkladně opláchnout vodou a poradit se s lékařem. Hadry napuštěné olejem je nutno pro
nebezpečí samovznícení uchovávat v dobře uzavřených nádobách nebo namočené do
vody. Výrobek používat jen v dobře větraných prostorech.
GGVS/ADRodpadá
VbF: A III.

Likvidace

Výrobek a jeho zbytky nesmí vniknout do kanalizace nebo do půdy. Úplně vyprázdněné
obaly je možné dát k recyklaci. (č. druhu odpadu 080 111), zaschlé zbytky výrobku je
možné likvidovat s domovním odpadem.

Upozornění

Pokyny, uvedené na tomto technickém listě jsou výsledkem mnohaletého
vývoje a praktického využívání. Slouží k informačním účelům a nejsou
příslibem výkonů. Každý uživatel musí výrobky vyzkoušet s ohledem na
jejich vhodnost pro zamýšlené použití. Výrobce si vyhrazuje právo na
změnu receptury, pokud poslouží technickému nebo ekologickému
pokroku.

Výrobce

Pinufin Lackfabrik
Rheinhafenstraße 9
76189 Karlsruhe
Tel.: 07 21 / 59 20 05-06
Fax: 07 21 / 59 16 98
info@pinufin.de
www.pinufin.de

Distribuce

Dřevoobchod K&C s.r.o.
Rosnice 66
360 17 Karlovy Vary
Tel./Fax: 353 561 932
palubky@drevoobchod.cz
www.drevoobchod.cz
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