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Technický list

Číslo výrobku 0695

Aidol Hartwachs-Öl
Tvrdý vosk na báze prírodných olejov s bezolovnatými sušidlami.

Oblasti použitia: Údaje o výrobku:

Aidol Hartwachs-Öl má použitie v interiéri, Hustota: asi 840 kg/m3 pri 20 °C

najmä je vhodný na drevené podlahy a Lesk: hodvábne matný

schodisko. Ošetruje sa ním vysoko kvalitný Teplota vznietenia: cca 44 °C

nábytok, kuchynské pracovné dosky, Balenie: nádoby z bieleho plechu 0,75 l;

obklady, lišty a korkový povrch. 2,5 l a 20 l

Farba: slabo hnedá (vlastné sfarbenie)

Vlastnosti výrobku: 2. Drevené schody, pracovné dosky atď. Upozornenie: 

Aidol Hartwachs-ÖI tvorí pevný ochranný sa prebrúsia jemným brúsnym papierom Aidol Hartwachs-Öl  aplikujte v zhode
film odolný voči opotrebovaniu a špine. zrnitosť 120. Aidol Hartwachs-Öl sa s ustanoveniami a len podľa návodu

Preniká hlboko do dreva a zvýrazňuje kresbu nanáša plochým štetcom a dôkladne vtrie, na použitie. Uchovávajte mimo dosahu

dreva. Bezfarebný olej je vhodný náter na povrchu však nesmie zostať žiadna detí. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.

pre všetky druhy dreva. Pre svoje prebytočná hmota. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite.

impregnačné vlastnosti ošetrený povrch 3. Povrch nábytku, menšie drevené Neskladujte spolu s potravinami alebo

dreva odpudzuje nečistoty a vytvára odolný predmety sa prebrúsia brúsnym papierom krmivom. Pri používaní v miestnostiach

ochranný film. Spĺňa nariadenie o chemickej zrnitosť 180. Hartwachs-Öl sa nanáša štetcom zaistite dobré vetranie. Aidol

odolnosti podľa DIN 68 861, skupina C1 a alebo tampónom gázy. Hartwachs-ÖI sa nesmie spracovávať v

DIN EN 71-3. Aidol Hartwachs-Öl bol veľmi rovnakom striekacom boxe spolu s

dobre hodnotený tzv Eko-testom (08/2004). Pre všetky povrchy platí: nitrolakmy alebo lakovým benzínom. Hrozí

Je nutné dbať na to, aby na povrchu nezostal nebezpečenstvo samovznietenia. Textílie

Spracovanie: prebytočný materiál. To platí predovšetkým znečistené Aidolom Hartwachs-Öl (čistiace

Odlišné spracovanie: pre nesavé miesta, kde môže dôjsť k utierky, pracovný odev) môžu byť náchylné
1. Kladené drevené a korkové podlahy neskoršiemu zasychaniu. Všeobecne sa k samovznieteniu, preto ich zoberte od

prebrúsia vyrovnávacím brúsnym strojom. odporúča vykonávať druhý nános až po ohňovzdorných obalov a zneškodnite.

Finálne prebrúsenie sa vykoná jemným zaschnutí predchádzajúceho cez noc.

brúsnym papierom o zrnitosti 100-120. Nasiakavosť podkladu sa ovplyvní Čistenie a ošetrovanie:

Potom sa Aidol Hartwachs-Öl starostlivo vtrie prebrúsením. Čím jemnejšie je prebrúsený, Voľné nečistoty, prach a piesok na

plochým roztieracím štetcom. Na veľkých tým menej sa zachytí Aidolu Hartwachs-Öl schodisku a podlahe pravidelne

plochách si pomôžeme nanášacím a leštiacim a tým sa dosiahne menšej ochrany dreva. odstraňujte vlasovým smetákom alebo

strojom. Po zaschnutí cez noc sa vykoná Znášanlivosť s podkladom a vplyv na mopom. Navyše odporúčame povrch

druhý nános. Prebrúsenie nie je potrebné; na farebnosť je potrebné preskúšať na ošetrovať Aidolom Hartwachs-Polish,

prianie je možné povrch ľahko opracovať. skúšobnej ploche. čím sa zachováva optimálna hodnota

schodiska a podlahy.
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Pracovné náradie, čistenie: Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave,
Vankúšová gáza, roztieracia kefa, štetec. skladovaní a manipulácii a tiež o likvidácii
Pracovné náradie umyte ihneď po použití a ekológii nájdete v aktuálnom bezpečnostnom
riedidlom Verdünnung V 101. liste.

Schnutie: Výrobkový kód: Ö 60
Asi 12 - 16 hodín. Hodnoty zodpovedajú
praxi pri teplote 20 °C a vlhkosti
vzduchu 65%. Schnutie predlžuje Označenie: 
prebytok materiálu na nesavých miestach Klasifikácia podľa vyhl. 232/2004 Sb.: 
a tiež nižšia teplota.                                        - 

Informácie pre prepravu: 
Balenie, spotreba, skladovateľnosť:                                        -
Balenie:
nádoby z bieleho plechu 0,75 l, 2,5 l a 5l

Spotreba:
Spotreba značne závisí na savosti dreva
a poslednom brúsení. Hodnoty z praxe
zodpovedajú asi 10 - 50 ml/m2.

Skladovateľnosť:
V uzavretých pôvodných obaloch pri
skladovaní v suchu a chlade najmenej 1 rok.

Bezpečnosť, Ekológia, Likvidácia:
Informácie o nebezpečenstve: horľavý

Bezpečnostné pokyny:
Uchovávajte mino dosahu detí.   
Uchovávajte mimo dosahu zdrojov
zapálenia - Zákaz fajčenia.
Nevdychujte pary / aerosóly.
Používajte len v dobre vetraných
priestoroch. Zabráňte expozícii - pred
použitím si zaobstarajte špeciálne inštrukcie.

Ekológia:
Výrobok sa nesmie dostať do vodných
tokov, odpadových vôd alebo do pôdy. Málo
nebezpečný pre vodné prostredie.
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Vyššie uvedené údaje sme zostavili na základe

podkladov nášho výrobného úseku

podľa najnovšieho stavu vývoja a používanej

techniky. Za aplikáciu a spracovanie nepreberá

výrobca záruku, pretože na tieto sféry nemá

žiadny vplyv.

Údaje presahujúce rámec technického listu či

odlišné údaje vyžadujú písomné potvrdenie

kmeňového závodu.

V každom prípade platia naše všeobecné obchodné

podmienky. Vydaním týchto technických listov

strácajú všetky predošlé svoju platnost.11/08


