
 

Nasze pisemne i ustne zalecenia techniczne dotyczące zastosowania, które przekazujemy użytkownikowi w celach promocyjnych powstały na podstawie naszych doświadczeń według najlepszej wiedzy, 
zgodnie z dotychczasowym naukowym i praktycznym stanem wiedzy. Nie są jednak one wiążące i nie zwalniają kupującego do sprawdzenia naszych produktów na własną odpowiedzialność pod 
względem przydatności do zastosowania w konkretnym przypadku i w danych warunkach. 
Dystrybutor produktów Firmy Oli-Lacke GmbH w Polsce  
OLI-POL Spółka z o.o., ul. Wrocławska 144, 63-800 Gostyń, tel. 65 572 32 94 fax. 65 572 32 95                                                                                                  sierpień 2008 

 

 
                      OLI - NATURA Hartwachsöl 
 

OLI-NATURA Olej z twardym woskiem jest specjalną 
kombinacją oleju i wosku do stosowania na powierzchnie 
drewniane przy wykończaniu wnętrz.
Olej wnika głęboko w drewno a wosk pozostaje na 
powierzchni i daje jedwabiście matowy połysk, który może 
być wzmocniony poprzez dalsze polerowanie. Tak 
uszczelniona powierzchnia jest szczególnie łatwa w 
pielęgnacji, odporna na zabrudzenia i wodę bez zamykania 

porów. Drewno ciągle może oddychać. 
  
Właściwości 
-polecany  niemal do wszystkich gatunków drewna 
-łatwy w stosowaniu maszynowo lub ręcznie  
-impregnuje i chroni 
-powierzchnia bezpieczna przy  chodzeniu 
-niewrażliwy na wodę 
-przyjemny klimat mieszkania 
-do stosowania partiami 
- Giscode  O 60 
 
Normy 
-spełnia wymagania EU-Decopaint 
- DIN 53160 (Odpornośc na ślinę i pot) 
- DIN EN 71-3 (Bezpieczeństwo zabawek) 
- nie zawiera formaldehydu i rozpuszczalników  
  aromatycznych  
- nie zawiera  środków biobójczych i  konserwujących 
 
Zakres stosowania 
Do podstawowego stosowania na surowe podłogi 
drewniane, korkowe i z płyt OSB, schody, drzwi i płyty 
robocze wewnątrz pomieszczeń 
 
Oznaczenie handlowe 
OLI- NATURA Hartwachsöl                   710 009 18         
Wielkość opakowania                          3/1 ltr 
 
Baza surowcowa 
Modyfikowane oleje roślinne i woski jak olej lniany i 
Carnauba wosk ; bezaromatyczne  węglowodory; 
bezołowiowe środki ułatwiające schniecie. 
 
Magazynowanie 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach 12 miesięcy przy 
temperaturze magazynowania i transportu nie wyższej niż + 
30 ° C  
 
Oznakowanie 
Oznakowanie i dane bezpieczeństwa znajdziecie Państwo w 
naszych   kartach    danych    bezpieczeństwa   na    stronie 
www.oli-lacke.de 
 
 

 Wskazówki stosowania/ Aplikacja: 
 
Nanoszenie wałkiem lub pędzlem: 

1. Drewno musi być wyszlifowane stopniowaną 
granulacją 80/100/120, czyste, suche,   
pozbawione tłuszczów, olejów, wosków i pyłu 
szlifierskiego. Przy podłogach przed końcowym  
szlifowaniem ew. szczeliny wyszpachlować OLI-
Fugenkitt wymieszanym z pyłem drzewnym 

2. Olejo-wosk dobrze wymieszać i ostrożnie polać 
powierzchnię ( ok. 40-50 g/m²). Następnie 
rozprowadzić równomiernie cienką warstwą przy 
pomocy szczotki, płaskiego pędzla, szpachli lub 
wałka moherowego. 

3. Olejo-wosk pozostawić na 20-30 minut. Następnie 
rozprowadzić za pomocą szczotki do oleju lub przy 
podłogach tarczową maszyną polerską z 
założonym padem szarym/białym.  

4. Po 6-8 godzinach naniesienie powtórzyć jak 
opisano w punkcie 2 i 3. 

5. W zależności od wilgotności powietrza i 
temperatury olej jest utwardzony po 2-3 dniach. W 
tym czasie należy unikać kontaktu z wodą 

 
Uwagi: 
● Nie stosować przy temperaturze podłoża poniżej 12˚C 
● Dane    dotyczące    schnięcia   odnoszą się do normalnych 
   warunków przy 20 ˚C i 50 % wilgotności względnej  
● Uszkodzone miejsca    dobrze wyszlifować i nanieść  olejo- 
   wosk 1 – 2 warstwy 
● Niebezpieczeństwo samozapłonu!    Nasączone     szmatki i 
   pady    natychmiast      po     użyciu     wysuszyć w  stanie 
   rozwieszonym lub przechowywać w wodzie. 
 
Dalsza obróbka i pielęgnacja: 
Do podstawowej pielęgnacji i odświeżenia należy stosować 
OLI-NATURA wosk pielęgnacyjny. Do normalnego bieżącego 
czyszczenia polecamy OLI-NATURA mydło do drewna . 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    


