KARTA TECHNICZNA
HartzLack HX-1

1. Opis produktu i przeznaczenie:
HartzLack HX-1 jest naturalnym twardym woskiem olejnym przeznaczonym do zastosowania na
podłogach drewnianych.
Twardy wosk olejny chroni drewno, zabezpiecza jego powierzchnię, podkreślając naturalne usłojenie. Olej
wchłania się głęboko w drewno i wzmacnia jego strukturę. Wosk tworzy powłokę niczym lakier nie
dopuszczając plam oraz wilgoci do wewnątrz drewna.
3. Właściwości wyrobu:
MIERZONY PARAMETR

WARTOŚĆ

JEDNOSTKA

1. Lepkość (kubek ISO dysza 4 mm)

60-100

[s]

2. Gęstość, górna granica

1,00

[g/cm3]

560/700

[g/dm3]

3. Zawartość LZO
dopuszczalna wartość.

–

maksymalna

/

NORMA
PN-EN
ISO
2431
(1999)
PN – EN ISO 2811-1
(2002)
PN-EN ISO 3251

Okres gwarancji: 24 miesięcy od daty produkcji.
Opakowania: 1 l, 5 l.
Wydajność: 15 – 20 m2 / l (zależy od warunków i sposobu aplikacji oraz rodzaju podłoża).
Przechowywać w temperaturze od + 5°C do + 25 °C.

2.

Wskazania przy lakierowaniu:

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI PRZED OLEJOWANIEM
1. Powierzchnie drewniane przeznaczone do olejowania muszą być wyszlifowane (papier ziarnistość 120/150),
czyste, suche, wolne od kurzu i tłuszczów. Odpylić powierzchnie po szlifowaniu.
2. Fugi oraz pęknięcia należy wypełnić kitem do drewna.
3. Przed i podczas nanoszenia olej należy dokładnie wymieszać.

PRZYGOTOWANIE LAKIERU DO MALOWANIA
1. Przed olejowaniem produkt należy przechowywać min. 8 godzin w temperaturze 20-30°C.
2. Przed aplikacją oraz w trakcie produkt należy dobrze mieszać.
3. Produkt jest w postaci gotowej do użycia i nie wolno go rozcieńczać ani mieszać z innymi olejami.
4. W pomieszczeniu olejowanych nie może być przeciągów.

LAKIEROWANIE
1. Aplikację prowadzić w temperaturze otoczenia 15 – 25oC.
2. Pierwsza warstwę należy nanieść za pomocą wałka lub prostokątnego płaskiego mopa.
2. Drugą warstwę aplikować po 2 – 3 godzinach i pozostawić na 15 min.
4. Po 15 minutach od nałożenia drugiej warstwy zebrać nadmiar oleju, aby nie pozostał na podłodze. Czynność
tą wykonujemy za pomocą bawełnianej szmatki manualnie lub umieszczoną pod padem maszyny polerskiej.
(UWAGA: wszystkie zużyte ściereczki umieścić w wiaderku metalowym z wodą, aby uniknąć samozapalenia)
5. Po zebraniu oleju podłogę zostawić na około 8 godzin, a następnie można polerować na sucho przy użyciu
czerwonego pada w celu uzyskania półpołysku (150obr./min/).
PIELĘGNACJA
W przypadku podłóg drewnianych zabezpieczonych twardym woskiem olejnym HX-1 po raz pierwszy zaleca się
po 3-6 m-ach zastosowanie oleju pielęgnacyjnego HS-Care.
Później raz w roku lub według potrzeby.
Do bieżącego mycia używać mydła N-Neutral.

