












HD-NATUR HARTWACHS GRUNDIERUNG 875-0001 

     
     

Opis produktu   Informacje dodatkowe:  

HD-NATUR HARTWACHS GRUNDIERUNG jest to lepka 
kombinacja olejowo-woskowa o dużej zawartości substancji stałej 
na bazie olejów roślinnych i składników woskowych. Jako podkład 
na powłoki o porach półzamkniętych i zamkniętych, szczególnie do 
drewna ciemnego i bejcowanego na ciemno oraz na powłoki o 
przekroju czołowym. Nadaje się do wszelkich zastosowań przy 
wykańczaniu wnętrz. Dzięki połączeniu z podkładem 
HD-NATUR HARTWACHS Grundierung powstają powierzchnie o 
eleganckim wyglądzie i dużej odporności. 

 Szmatki do czyszczenia i narzędzia są samozapalne. 
Dlatego należy je dokładnie czyścić i osobno poddać 
utylizacji. 

Przed użyciem dobrze wymieszać. 

Wykonać zawsze próbne malowanie.  

Czas schnięcia zależy od przepływu powietrza i 
temperatury lakierowanych elementów oraz innych 
warunków panujących w pomieszczeniu. 

 

 

 

 

    

Przykładowe zastosowanie   Normy do badań  

Dąb europejski 

1 x 60 g/m² natrysk 
HD-NATUR HARTWACHS GRUNDIERUNG 875-0001 
Wcierać tamponem, następnie schnięcie 4 godz. 

1 x 40 g/m² natrysk HD-NATUR HARTWACHS 811-0001 

 

 

 

Odpowiada wytycznym VOC 

DIN 68861 – część 1 odporność chemiczna 
 

Receptura produktu nie zawiera:  
toksycznych metali ciężkich, 
węglowodorów fluorowcowanych  
(CKW, FCKW), polichlorowanych bi- 
oraz tri- fenylów (PCB+PCT)  
pentachlorofenolu (PCP) oraz  
formaldehydu. 

     
     

Użycie   Informacje o zamawianiu  

 

Używanie produktów ze środkami matującymi może doprowadzić 
do szarzenia, zwłaszcza na drewnie ciemnym, o dużych porach i 
drewnie o przekroju czołowym.  

Można temu zapobiec poprzez zastosowanie HD-NATUR 
HARTWACHS, ponieważ produkt ten nie zawiera środków 
matujących. 

Nanosić metodą natryskową za pomocą pistoletu kubkowego lub 
urządzeń Airless/Airmix. Normalna ilość nakładanego produktu 
wynosi ok. 40 - 60 g/m

2
 na jedną warstwę. 

W przypadku drewna o dużych porach po natrysku podkład 
wetrzeć za pomocą tamponu (zwiększa wodoodporność). 

Po odpowiednim wyschnięciu, po 4 godzinach, należy wykonać 
szlif międzywarstwowy, ziarnistość 240/320. Powłoka końcowa z 
HD-NATUR HARTWACHS 811-0001. 

HD-NATUR  VERDÜNNUNG 980-0003 dodawać 5-10% 

HD-NATUR- VERZOGERER 980-0011 dodawać 5-10% 

 

 

Wielkość opakowań: 

Pojemnik 20 litrów 

Pojemnik 2,5 litra 

Pojemnik 1 litr 

 

 

 

 

   

Dane techniczne   

Wartości VOC: 

Wartość rzeczywista (w stanie gotowym do użycia): 428 g/l  
Wartość graniczna: 700 g/l  Kategoria: f 

 

Przechowywanie i trwałość: 
W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu min. 6 miesięcy. 

Przechowywać z zabezpieczeniem przed mrozem w 
temperaturze pokojowej. 

 

Rentzsch-QS

TOX-FREE

PROL GNUM

Wszystkie dane odpowiadają aktualnemu stanowi technicznemu. Dane te nie są podstawą do roszczeń gwarancyjnych i odpowiedzialności prawnej. 



PROL GNUM

Wszystkie dane odpowiadają aktualnemu stanowi technicznemu. Dane te nie są podstawą do roszczeń gwarancyjnych i odpowiedzialności prawnej. 

HD-NATUR HARTWACHS 811-0001 
     

Opis produktu   Informacje dodatkowe:  

HD-NATUR HARTWACHS jest to wysokogatunkowy produkt 
do uszlachetniania drewna, w którym wykorzystana została 
najnowsza wiedza na temat powłok powierzchniowych na 
bazie surowców naturalnych.  
Do stosowania na schodach, meblach i elementach 
wykończenia wnętrz. 
HD-NATUR HARTWACHS jest to lepka kombinacja olejowo-
woskowa o dużej zawartości substancji stałej na bazie olejów 
roślinnych i składników woskowych. HD-
NATUR HARTWACHS jest przeznaczony do natryskiwania.  
Do nakładania ręcznego polecamy HD-
NATUR HARTWACHSÖL 872-0100. 

 Na ciemnym i bejcowanym na ciemne kolory drewnie 
oraz drewnie w przekroju czołowym stosować podkład 
HD-NATUR HARTWACHS-GRUNDIERUNG 875-
0001. 
Zanieczyszczone produktem HD-NATUR 
HARTWACHS tekstylia, odpryski i pozostałości lakieru 
mogą mieć skłonność do samozapłonu. Dlatego należy 
je nasączyć wodą, zbierać w wodzie lub rozwieszać na 
zewnątrz w celu wysuszenia i utylizować.  
Przed użyciem dobrze wymieszać. 
Wykonać zawsze próbne malowanie. 

 

 

 

 

 

 
    

Przykładowe zastosowanie   Normy do badań  

Mebel dąb naturalny  
2 x nanoszenie ręczne HD-NATUR HARTWACHS 8711-0003 
ilość po ok. 2 x 40 g/m² 

 DIN EN 71-3 bezpieczeństwo zabawek 

PL 71 - 9 – 113 bezpieczeństwa zabawek 

PAK-badanie przez AFPs GS 2014: 01 PAK  

Produkt jest zgodny dyrektywą w sprawie lotnych 
związków organicznych VOC. 

Instytut Budowlany użytkowanie wewnętrzne 

Receptura produktu nie zawiera:  
toksycznych metali ciężkich, 
węglowodorów fluorowcowanych  
(CKW, FCKW), polichlorowanych bi- 
oraz tri- fenylów (PCB+PCT)  
pentachlorofenolu (PCP) oraz  
formaldehydu. 

 

 
  

Użycie   

HD-NATUR HARTWACHS jest dostarczany w stanie gotowym do 
użycia. Przed użyciem dobrze wymieszać. Surowe powierzchnie 
drewna należy gruntować za pomocą HD-NATUR HARTWACHS. 
Nanosić metodą natryskową za pomocą pistoletu lub urządzeń 
Airless / Airmix. Normalna ilość nakładanego produktu wynosi ok. 
40 - 60 g/m2 na jedną warstwę. W celu zwiększenia 
wodoodporności na drewnie o dużych porach, podkład po 
natryskiwaniu można wetrzeć za pomocą tamponu lub papieru do 
szlifowania na mokro o ziarnistości 360. Po odpowiednim 
wyschnięciu, po 5 godzinach, należy wykonać szlif 
międzywarstwowy, ziarnistość 240/320. Następnie nałożyć drugi 
raz HD-HARTWACHS. Czas schnięcia zależy od przepływu 
powietrza i temperatury lakierowanych elementów oraz innych 
warunków panujących w pomieszczeniu. Podczas lakierowania 
należy zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczeń. Po użyciu 
pojemniki należy szczelnie zamykać i chronić przed dopływem 
powietrza. Przyschnięty HD-NATUR HARTWACHS można 
rozpuścić za pomocą rozcieńczalnika HD-
SPEZIALVERDÜNNUNG 980-0300, który może być również 
używany do czyszczenia sprzętu. HD-NATUR HARTWACHS 
można rozcieńczać przez dodanie 10% rozcieńczalnika HD-
NATUR VERDÜNNUNG. Dobre efekty można uzyskać tylko przy 
użyciu czystych i sprawnych narzędzi.Uszkodzone powłoki z 
lakieru HD-HARTWACHS można poprawiać za pomocą tego 
samego lakieru po dokładnym przeszlifowaniu powierzchni. Do 
regularnej pielęgnacji i konserwacji, szczególnie schodów i 
podłóg, służy olej HD-PFLEGEWACHS do HD-NATUR 
HARTWACHS 870-0154. 
HD-NATUR  VERDÜNNUNG 980—0003 dodawać 5-10% 

HD-NATUR- VERZOGERER 980-0011 dodawać 5-10% 

 

 

   

 Informacje o zamawianiu  

 

Wielkość opakowań: 

Pojemnik 20 litrów 

Pojemnik 2,5 litra 

Pojemnik 1 litr 

 

 

 

 

 

 

 

   

Dane techniczne    

Wartości VOC: 

Wartość rzeczywista (w stanie gotowym do użycia): 428 g/l  
Wartość graniczna: 700 g/l  Kategoria: f 

 
Przechowywanie i trwałość: 
W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu min. 6 
miesięcy. 

 

Rentzsch-QS

TOX-FREE



HD-NATUR-HARTWACHSÖL 872-0100 

     
     

Opis produktu   Informacje dodatkowe:  

 

HD-NATUR HARTWACHSÖL  to wysokogatunkowy produkt do 
uszlachetniania drewna, w którym wykorzystana została 
najnowsza wiedza na temat powłok powierzchniowych na bazie 
surowców naturalnych. Do stosowania na schodach, meblach i 
elementach wykończenia wnętrz. HD-NATUR HARTWACHSÖL 
jest to lepka mieszanina olejowo-woskowa o dużej zawartości 
substancji stałej na bazie olejów roślinnych i składników 
woskowych. HDNATUR HARTWACHSÖL jest przeznaczony do 
nakładania ręcznego za pomocą wałka ,pędzla lub tamponu z 
gazy. 

 

 
Zanieczyszczone produktem  HD-NATUR 
HARTWACHSÖL COLOR tekstylia, odpryski i pozostałości 
mogą mieć tendencję do samozapłonu. Dlatego należy je 
nasączyć wodą, wywiesić na wolnym powietrzy i poddać 
utylizacji.  

Przed użyciem dobrze wymieszać. 

Wykonać zawsze próbne malowanie. 

Po użyciu pojemniki należy szczelnie zamykać i chronić 
przed dopływem powietrza. Podczas używania należy 
zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczeń. 

 

 

 

 

    

Przykładowe zastosowanie   Normy do badań  

Dąb europ.  

 

2 - 3 x nanoszenie ręczne 
HD-NATUR HARTWACHSÖL 872- 0100 
ilość po ok. 25 - 40 g/m² 

 

 

 

Odpowiada wytycznym VOC 

 

DIN 68861 – część 1 odporność chemiczna 
 

 

Receptura produktu nie zawiera:  
toksycznych metali ciężkich, 
węglowodorów fluorowcowanych  
(CKW, FCKW), polichlorowanych bi- 
oraz tri- fenylów (PCB+PCT)  
pentachlorofenolu (PCP) oraz  
formaldehydu. 

     
     

Użycie   Informacje o zamawianiu  

 

HD-NATUR HARTWACHSÖL jest dostarczany w stanie gotowym 
do użycia. Przed użyciem dobrze wymieszać. Surowe 
powierzchnie drewniane są gruntowane produktem HD-NATUR 
HARTWACHSÖL.  

Nakładanie wałkiem, pędzlem lub tamponem z gazy. Normalna 
ilość nakładanego produktu wynosi ok. 25 - 40 g/m

2
 na jedną 

warstwę. 

Po odpowiednim wyschnięciu, po około 3 -5 godzinach, można 
nanieść drugą warstwę HD-NATUR HARTWACHSÖL. 

Podkład można przetrzeć papierem o ziarnistości 280/320. 

HD-NATUR-VERDÜNNUNG 980-0003 można dodać 5 – 10 %  

HD-NATUR-VERZÖGERER 980-0011 można dodać 5 – 10 % 

 

Wielkość opakowań: 

Pojemnik 20 litrów 

Pojemnik 2,5 litra 

Pojemnik 1 litr 

 

HD-NATUR HARTWACHSÖL jest dostępny również w 
aktualnych kolorach pod nazwą produktu HD-
NATUR HARTWACHSÖL COLOR 872-xxxx (patrz nasz 
katalog – OLEJE I WOSKI  HD-NATUR) 

 

 

 

 

   

Dane techniczne   

Wartości VOC: 

Wartość rzeczywista (w stanie gotowym do użycia): 428 g/l  
Wartość graniczna: 700 g/l  Kategoria: f 

 

Przechowywanie i trwałość: 
W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu min. 6 miesięcy. 
Przechowywać z zabezpieczeniem przed mrozem w 
temperaturze pokojowej. 

 

Rentzsch-QS

TOX-FREE

PROL GNUM

Wszystkie dane odpowiadają aktualnemu stanowi technicznemu. Dane te nie są podstawą do roszczeń gwarancyjnych i odpowiedzialności prawnej. 



PROL GNUM

Wszystkie dane odpowiadają aktualnemu stanowi technicznemu. Dane te nie są podstawą do roszczeń gwarancyjnych i odpowiedzialności prawnej. 

HD-NATUR-HARTWACHSÖL COLOR 872-xxxx 

     
     

Opis produktu   Informacje dodatkowe:  

HD-NATUR HARTWACHSÖL COLOR jest 
wysokogatunkowym produktem do uszlachetniania drewna, 
w którym wykorzystana została najnowsza wiedza na temat 
powłok powierzchniowych na bazie surowców naturalnych. 
Do stosowania na schody, meble i inne elementy 
wykończenia wnętrz. HD-NATUR HARTWACHSÖL COLOR 
jest to lepka kombinacja olejowo-woskowa o dużej 
zawartości substancji stałej na bazie olejów roślinnych i 
składników woskowych. HD-NATUR HARTWACHSÖL 
COLOR jest przeznaczony do nakładania ręcznego za 
pomocą wałka, pędzla lub tamponu z gazy. 

 
Zanieczyszczone produktem  HD-NATUR 
HARTWACHSÖL COLOR tekstylia, odpryski i pozostałości 
mogą mieć tendencję do samozapłonu. Dlatego należy je 
nasączyć wodą, wywiesić na wolnym powietrzy i poddać 
utylizacji.  

Przed użyciem dobrze wymieszać. 

Wykonać zawsze próbne malowanie. 

Po użyciu pojemniki należy szczelnie zamykać i chronić 
przed dopływem powietrza. Podczas używania należy 
zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczeń. 

 

 

 

 

    

Przykładowe zastosowanie   Normy do badań  

Europejski dąb antyczny beż 

1-2 x (w zależności od intensywności koloru) nanoszenie ręczne 
HD-NATUR HARTWACHSÖL COLOR 872-9120 
ilość po ok. 25 - 40 g/m² na jedną warstwę. 

 

 

Odpowiada wytycznym VOC 

 

DIN 68861 – część 1 odporność chemiczna 
 

 

Receptura produktu nie zawiera:  

toksycznych metali ciężkich, 
węglowodorów fluorowcowanych  
(CKW, FCKW), polichlorowanych bi- 
oraz tri- fenylów (PCB+PCT)  
pentachlorofenolu (PCP) oraz  
formaldehydu. 

     
     

Użycie   Informacje o zamawianiu  

HD-NATUR HARTWACHSÖL COLOR jest dostarczany w stanie 
gotowym do użycia. Przed użyciem dobrze wymieszać. Surowe 
powierzchnie drewniane są gruntowane produktem HD-NATUR 
HARTWACHSÖL COLOR.  

Nakładanie wałkiem, pędzlem lub tamponem z gazy. Normalna 
ilość nakładanego produktu wynosi ok. 25 40 g/m

2
 na jedną 

warstwę. 

Po odpowiednim wyschnięciu, 3 - 8 godzin, można nanieść drugą 
warstwę HDNATUR HARTWACHSÖL COLOR. 

Podkład można wygładzić papierem o ziarnistości 320. 

 

HD-NATUR-VERDÜNNUNG 980-0003 można dodać 5 – 10 %  

HD-NATUR-VERZÖGERER 980-0011 można dodać 5 – 10 % 

 

Wielkość opakowań: 

Pojemnik 20 litrów 

Pojemnik 2,5 litra 

Pojemnik 1 litr 

 

HD-NATUR HARTWACHSÖL - aktualne kolory, w których 
dostępny jest produkt -  patrz katalog  produktów  HD-
NATUR OLEJE I WOSKI). 

 

 

 

   

Dane techniczne   

Wartości VOC: 

Wartość rzeczywista (w stanie gotowym do użycia): 428 g/l  
Wartość graniczna: 700 g/l  Kategoria: f 

 Przechowywanie i trwałość: 
W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu min. 6 miesięcy 

 

Rentzsch-QS

TOX-FREE



PROL GNUM

Wszystkie dane odpowiadają aktualnemu stanowi technicznemu. Dane te nie są podstawą do roszczeń gwarancyjnych i odpowiedzialności prawnej. 

HD-NATUR GRUNDIER- und HARTÖL 8500-0022 

     
     

Opis produktu   Informacje dodatkowe:  

HD-NATUR GRUNDIER- und HARTÖL jest to kombinacja 
olejowo-woskowa o niskiej lepkości na bazie olejów roślinnych z 
dodatkiem bezołowiowych sykatyw do prawie wszystkich gatunków 
drewna. Wnika wgłąb drewna i dobrze podkreśla jego słoje. Ten 
bezbarwny olej może być wykorzystywany w zastosowaniach 
przemysłowych i do zanurzania. Jest przeznaczony do stosowania 
na wysokiej jakości parkiety i inne przedmioty z drewna, również 
jako podkład. 

 

Używane tekstylia, odpryski i pozostałości lakieru mogą 
mieć skłonność do samozapłonu. Dlatego należy je 
nasączyć wodą, zbierać w wodzie lub rozwieszać na 
zewnątrz w celu wysuszenia i utylizować.  

Ze względu na niebezpieczeństwo samozapłonu nie może 
być stosowany na tym samym stanowisku lakierowania 
razem lakierami zawierającymi NC i 
lakierobejcami.Zapewnić odpowiednią wentylację 
nawiewną i wywiewną. 

Przed użyciem dobrze wymieszać. 

Wykonać zawsze próbne malowanie. 

    

Przykładowe zastosowanie   Normy do badań  

Balustrada schodowa dąb naturalny 
 
 1 x HD-NATUR GRUNDIER- und HARTÖL 8500-0022 zanurzyć 
lub natrysnąć , nadmiar zetrzeć szmatką lub tamponem z gazy 
   
1 x HD-NATUR HARTÖL 8500-0011 natrysnąć lub nałożyć 
szmatką 
 Nadmiar zetrzeć tamponem z gazy i zostawić na noc do 
wyschnięcia. 

 

 

 

Odpowiada wytycznym VOC. 

 

 

DIN 68861 – część 1 odporność chemiczna 

 

Receptura produktu nie zawiera:  
toksycznych metali ciężkich, 
węglowodorów fluorowcowanych  
(CKW, FCKW), polichlorowanych bi- 
oraz tri- fenylów (PCB+PCT)  
pentachlorofenolu (PCP) oraz  
formaldehydu. 

     
     

Użycie   Informacje o zamawianiu  

HD-NATUR GRUNDIER- und HARTÖL 8500-0022 jest 
dostarczany w stanie gotowym do użycia. Nakładanie przez 
zanurzanie, natrysk lub ręcznie za pomocą wałka. Normalna ilość 
nakładanego produktu wynosi ok. 15 -25 g/m

2 
na jedną warstwę. 

W przypadku drewna o dużych porach po nałożeniu podkład 
wetrzeć za pomocą szmatki.  

Przyschnięty  HD-NATUR GRUNDIER- und HARTÖL można 
rozcieńczyć za pomocą HD -SPEZIALVERDÜNNUNG 980-0300 i 
dodając maks. 10%. Dobre efekty można uzyskać tylko przy 
użyciu czystych i sprawnych narzędzi. Uszkodzone powłoki  
można poprawiać za pomocą tego samego produktu po 
dokładnym przeszlifowaniu powierzchni.  

Do regularnej pielęgnacji i konserwacji, szczególnie schodów i 
podłóg, służy olej HD-PFLEGEWACHS do HD-NATUR 
HARTWACHS 8700-0154. 

 

Wielkość opakowań: 

Pojemnik 2,5 litra 

Pojemnik  1 litr 

 

 

 

 

   

Dane techniczne   

Wartości VOC: 

Kategoria: f 
 

Przechowywanie i trwałość: 
W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu min. 6 miesięcy. 
Przechowywać z zabezpieczeniem przed mrozem w 
temperaturze pokojowej. 

 

Rentzsch-QS

TOX-FREE



PROL GNUM

Wszystkie dane odpowiadają aktualnemu stanowi technicznemu. Dane te nie są podstawą do roszczeń gwarancyjnych i odpowiedzialności prawnej. 

HD-NATUR HARTÖL 850-0011 

     
     

Opis produktu   Informacje dodatkowe:  

 

HD-NATUR HARTÖL jest to lepka kombinacja olejowo-woskowa o 
dużej zawartości substancji stałej na bazie olejów roślinnych i 
składników woskowych z dodatkiem bezołowiowych sykatyw.  

Bezbarwny olej może być stosowany jako podkład i powłoka 
końcowa na wszystkich rodzajach drewna do wykonywania mebli i 
innych elementów wykończenia wnętrz, również do użycia 
maszynowego w produkcji seryjnej. 

HD-NATUR HARTÖL jest bardzo wydajny i ma znacznie dłuższą 
żywotność niż produkty porównywalne. 

 

 

HD-NATUR HARTÖL nie może być używany na jednym 
stanowisku lakierniczym razem z lakierami zawierającymi 
NC lub  lakierobejcami.  

Występuje niebezpieczeństwo samozapłonu. 

Nasączone szmatki rozwiesić i suszyć na powietrzu.  
Następnie wyschnięte szmatki oddać do utylizacji. 

 

 

 

 

   

Przykładowe zastosowanie   

Buk olejowany 

 

Szlifowanie drewna ziarnistość 120/180.  

1 x HD-NATUR HARTÖL 850-0011 nanieść sporą ilość  pędzlem 
lub wetrzeć np. za pomocą szlifierki mimośrodowej z papierem do 
szlifowania na mokro ziarnistość 360. 

Podczas szlifowania powstaje mieszanka pyłu drzewnego i oleju, 
którą po ostatnim szlifowaniu należy usunąć tamponem z gazy. 

Gotowe! 
Najlepiej zostawić na noc do wyschnięcia. W razie potrzeby 
nałożyć jeszcze 1 dodatkową, cieniutką warstwę po montażu u 
klienta!  

(Użytkownikom końcowym polecamy wosk pielęgnacyjny  

HD-NATUR PFLEGEWACHS do HD-NATUR HARTWACHS 870-
0154) 

 

        

 Normy do badań  

  

Odpowiada wytycznym VOC 

 

DIN 68861 – część 1 odporność chemiczna 
 

 

Receptura produktu nie zawiera:  
toksycznych metali ciężkich, 
węglowodorów fluorowcowanych  
(CKW, FCKW), polichlorowanych bi- 
oraz tri- fenylów (PCB+PCT)  
pentachlorofenolu (PCP) oraz  
formaldehydu. 

 

 

 

 

 

 

     
     

Użycie   Informacje o zamawianiu  

Natrysk, malowanie, nakładanie wałkiem, tamponem z gazy. 
 
Rozcieńczanie za pomocą HD-NATUR-VERDÜNNUNG 980-0003 

  

 

Wielkość opakowań: 

Pojemnik 20 litrów 

Pojemnik 2,5 litra 

Pojemnik 1 litr 

 

HD-NATUR HARTÖL jest dostępny również w  kolorach 
pod oznaczeniem produktu HD -NATUR HARTÖL COLOR 
850-xxxx (patrz katalog produktów HD-NATUR OLEJE I 
WOSKI). 

 

 

 

    

Dane techniczne   

Lekko brązowawa ciecz o niskiej lepkość 

Połysk: jedwabisty mat  Przechowywanie i trwałość: 
W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu min. 6 miesięcy.  

 

Rentzsch-QS

TOX-FREE



PROL GNUM

Wszystkie dane odpowiadają aktualnemu stanowi technicznemu. Dane te nie są podstawą do roszczeń gwarancyjnych i odpowiedzialności prawnej. 

Rentzsch-QS

TOX-FREE

HD-NATUR HARTÖL COLOR 850-xxxx 

     
     

Opis produktu   Informacje dodatkowe:  

 

HD-NATUR HARTÖL COLOR jest to lepka kombinacja olejowo-
woskowa o dużej zawartości substancji stałej na bazie olejów 
roślinnych i składników woskowych z dodatkiem bezołowiowych 
sykatyw. Bezbarwny olej może być stosowany jako podkład i 
powłoka końcowa na wszystkich rodzajach drewna do 
wykonywania mebli i elementów wykończenia wnętrz, również do 
użycia maszynowego w produkcji seryjnej. 

HD-NATUR HARTÖL COLOR jest bardzo wydajny i ma znacznie 
dłuższy czas na zużycie niż porównywalne produkty. 

 

 

HD-NATUR HARTÖL COLOR nie może być używany na 
jednym stanowisku lakierniczym razem z lakierami 
zawierającymi NC lub lakierobejcami. 

Występuje niebezpieczeństwo samozapłonu 

Nasączone szmatki rozwiesić i suszyć na powietrzu. 
Następnie wyschnięte szmatki oddać do utylizacji. 

 

 

 

 

   

Przykładowe zastosowanie   

 

Buk olejowany Silver Grey 

Szlifowanie drewna ziarnistość 120/180 
1 x HD-NATUR HARTÖL COLOR 850-7130 nanieść sporą ilość 
tamponem z  gazy, pędzlem lub wetrzeć np. za pomocą szlifierki 
mimośrodowej z papierem do szlifowania na mokro, ziarnistość 
360. 

Schnięcie co najmniej 6 godzin. 

Podczas szlifowania powstaje mieszanka pyłu drzewnego i oleju, 
którą po ostatnim szlifowaniu należy usunąć suchą szmatką. 

Następnie 1 x HD-NATUR HARTÖL COLOR 850-7130, nanieść 
tamponem z gazy.  

Gotowe! 

Najlepiej zostawić na noc do wyschnięcia. W razie potrzeby 
nałożyć jeszcze 1 dodatkową, cieniutką warstwę po montażu u 
klienta! (dla użytkownika  końcowego polecamy wosk 
pielęgnacyjny HD-NATUR PFLEGEWACHS do HARTWACHS 
870-0154). 

 

        

 Normy do badań  

  

 

Odpowiada wytycznym VOC 

DIN 68861 – część 1 odporność chemiczna 
 

 

Receptura produktu nie zawiera:  
toksycznych metali ciężkich, 
węglowodorów fluorowcowanych  
(CKW, FCKW), polichlorowanych bi- 
oraz tri- fenylów (PCB+PCT)  
pentachlorofenolu (PCP) oraz  
formaldehydu. 

 

 

 

 

 

 

     
     

Użycie   Informacje o zamawianiu  

Nanoszenie pędzlem, wałkiem, tamponem z gazy. 

Rozcieńczanie za pomocą HD-NATUR-VERDÜNNUNG 980-0003 

  

 
 

Wielkość opakowań: 

Pojemnik 2,5 litra 

Pojemnik 1 litr 

 

HD-NATUR HARTÖL COLOR  - aktualne kolory, w których 
dostępny jest produkt -  patrz katalog  produktów  HD-
NATUR OLEJE I WOSKI). 

 

 

 

    

Dane techniczne   

 

Lekko brązowawa ciecz o niskiej lepkość 

Połysk: jedwabisty mat 
 

 

Przechowywanie i trwałość: 
W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu min. 6 miesięcy.  

 



PROL GNUM

Wszystkie dane odpowiadają aktualnemu stanowi technicznemu. Dane te nie są podstawą do roszczeń gwarancyjnych i odpowiedzialności prawnej. 

Rentzsch-QS

TOX-FREE

HD-NATUR ÖL 850-0003 

     
     

Opis produktu   Informacje dodatkowe:  

HD-NATUR ÖL jest to kombinacja olejowo-woskowa o dużej 
zawartości substancji stałej na bazie olejów roślinnych i składników 
woskowych. Tworzy oddychającą i miłą w dotyku powłokę 
ochronną, która wnika głęboko w drewno i podkreśla jego słoje. 
Ten bezbarwny olej nadaje się do prawie wszystkich gatunków 
drewna o niedużej intensywności użytkowania, np. salony, 
sypialnie. 

 

 

HD-NATUR ÖL jest to kombinacja olejowo-woskowa o 
dużej zawartości substancji stałej na bazie olejów 
roślinnych i składników woskowych. Tworzy oddychającą i 
miłą w dotyku powłokę ochronną, która wnika głęboko w 
drewno i podkreśla jego słoje. Ten bezbarwny olej nadaje 
się do prawie wszystkich gatunków drewna o niedużej 
intensywności użytkowania, np. salony, sypialnie. 

    

Przykładowe zastosowanie   Normy do badań  

Wiśnia w odcieniu naturalnym 

1 x HD-NATUR ÖL 850-0003 nanoszenie natryskowe lub wałkiem 
ilość ok. 20 – 40 g / m² 

Schnięcie 6 – 10 h, następnie wygładzanie. 

1 x HD-NATUR ÖL 850-0003 nanoszenie natryskowe lub wałkiem 
ilość ok. 20 – 40 g / m² 

Schnięcie 6 – 10h, następnie wygładzanie. 

 

 

 

 

DIN EN 71 – 9-11  bezpieczeństwo zabawek 

 

Odpowiada wytycznym VOC/Decopaint 
Kategoria: f 

 

DIN 68861 – część 1 odporność chemiczna 

 

Receptura produktu nie zawiera:  
toksycznych metali ciężkich, 
węglowodorów fluorowcowanych  
(CKW, FCKW), polichlorowanych bi- 
oraz tri- fenylów (PCB+PCT)  
pentachlorofenolu (PCP) oraz  
formaldehydu. 

     
     

Użycie   Informacje o zamawianiu  

HD-NATUR ÖL 850-0003 jest dostarczany w stanie gotowym do 
użycia. Surowe powierzchnie w zależności od gatunku drewna i 
żądanego efektu szlifować papierem o ziarnistości 240  320. Olej 
wytrzeć, następnie bardzo cienko rozwałkować lub natryskiwać. 
Zwykle ilość wynosi ok. 10 g/m² na jedną warstwę, w zależności od 
chłonności drewna, nanosić 1 - 2 warstwy. Warstwę mokrą 
rozprowadzać/zebrać tamponami z gazy lub pędzlem 
blaszkowcem. Jednak po zastosowaniu suszenia 
międzywarstwowego przez ok. 30 min. powstająca warstwa 
ochronna jest jednak bardziej równomierna. Na szczególnie 
chropowatych powierzchniach należy zastosować suszenie przez 
przez noc i nanieść drugą warstwę. 

HD-NATUR ÖL można również szlifować odpowiednimi 
materiałami ściernymi o ziarnistości 400 na mokro. 

W przypadku drewna o dużych porach po natrysku podkład 
dokładnie wetrzeć. 

 

Wielkość opakowań: 

Pojemnik 20 litrów 

Pojemnik 2,5 litra 

Pojemnik 1 litr 

 

 

 

 

   

Dane techniczne   

Lekko brązowawa ciecz o niskiej lepkości 

Zawartość substancji stałej: około 100% 

Nie zawiera VOC 
 

Przechowywanie i trwałość: 
W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu min. 6 miesięcy. 

 



PROL GNUM

Wszystkie dane odpowiadają aktualnemu stanowi technicznemu. Dane te nie są podstawą do roszczeń gwarancyjnych i odpowiedzialności prawnej. 

HD-NATUR 2K ÖLFINISH 850-0025 

     
     

Opis produktu   Informacje dodatkowe:  

HD-NATUR 2K ÖLFINISH to wysokogatunkowy produkt do 
uszlachetniania drewna, w którym wykorzystana została 
najnowsza wiedza na temat powłok powierzchniowych na bazie 
surowców naturalnych. Jest przeznaczony dla powierzchni  o 
dużych obciążeniach, o dużej odporności na czynniki 
atmosferyczne - na schody, meble i elementy wykończenia wnętrz. 
HD-NATUR 2K ÖLFINISH  to lepka kombinacja olejowo-woskowa 
o wysokiej zawartości substancji stałej na bazie olejów roślinnych i 
składników woskowych. HD-NATUR 2K ÖLFINISH jest 
przeznaczony do nanoszenia ręcznego. 

 

Zanieczyszczone tekstylia, odpryski i pozostałości lakieru 
mogą mieć skłonność do samozapłonu. Dlatego należy je 
nasączyć wodą, zbierać w wodzie lub rozwieszać na 
zewnątrz w celu wysuszenia i utylizować.  

HD-NATUR 2K ÖLFINISH nie może być używany na 
jednym stanowisku lakierniczym razem z lakierami 
zawierającymi NC lub bejcami lakierowymi. 
Niebezpieczeństwo samozapłonu 

Przed użyciem dobrze wymieszać. 

Wykonać zawsze próbne malowanie. 

 

 

 

 

   

Przykładowe zastosowanie   

Kuchnia z buka olejowanego 

 
Szlifowanie drewna ziarnistość 150/180 
HD-NATUR 2K ÖLFINISH zmieszać z utwardzaczem. 
Proporcja 10:3 z utwardzaczem 800-0600 

1 x HD-NATUR 2K ÖLFINISH 850-0025 nanosić bawełnianą 
szmatką lub tamponem. 

5 - 10 minutach zebrać nadmiar bawełnianą szmatką i resztę 
wetrzeć. 

Po 24 – 36 godzinach schnięcia przy dobrej wentylacji można 
zacząć ostrożnie używać powierzchni. Końcowa wytrzymałość 
występuje po 5 - 7 dniach. 

 

 

        

 Normy do badań  

  

Zgodny z dyrektywą VOC/Decopaint 
Kategoria: f 

DIN 68861 – część 1 odporność chemiczna 
 

Kod GIS: Ö10 

Receptura produktu nie zawiera:  
toksycznych metali ciężkich, 
węglowodorów fluorowcowanych  
(CKW, FCKW), polichlorowanych bi- 
oraz tri- fenylów (PCB+PCT)  
pentachlorofenolu (PCP)  oraz  
formaldehydu. 

 

 

 

 

 

 

     
     

Użycie   Informacje o zamawianiu  

 

HD-NATUR 2K ÖLFINISH jest dostarczany w stanie gotowym do 
użycia. Przed użyciem dobrze wymieszać. Nakładanie wałkiem, 
pędzlem lub tamponem. Normalna ilość nakładanego produktu 

wynosi ok. 25 - 40 g/m
2
 na jedną warstwę. 

Po odpowiednim wyschnięciu, 3 - 5 godzin, można nanieść drugą 

warstwę HD-NATUR 2K ÖLFINISH. 

Podkład można wygładzić papierem o ziarnistości 280/320. Przed 
użyciem  dodać utwardzacz 800-0600  w proporcji 10:3 i dobrze 
wymieszać.  

Rozcieńczanie za pomocą HD-NATUR-VERDÜNNUNG 980-0003. 

 

Wielkość opakowań: 

Pojemnik 20 litrów 

Pojemnik 2,5 litra 

Pojemnik 1 litr 

 

 

 

 

   

Dane techniczne   

Lekko brązowawa ciecz o niskiej lepkości 

Zawartość substancji stałej: >98% 

Nie zawiera VOC 

Połysk:   jedwabisty mat 

 Przechowywanie i trwałość: 
W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu min. 3 miesięcy.  

 

Rentzsch-QS

TOX-FREE



Rentzsch-QS

TOX-FREE

PROL GNUM

Wszystkie dane odpowiadają aktualnemu stanowi technicznemu. Dane te nie są podstawą do roszczeń gwarancyjnych i odpowiedzialności prawnej. 

HD-NATUR ÖLWACHS 87x-0001 

     
     

Opis produktu   Informacje dodatkowe:  

HD-NATUR ÖLWACHS jest wyprodukowany na bazie żywic, 
olejków i wosków. Suszenie fizyczne i oksydacyjne tworzy 
jedwabiście matową, zwartą woskowatą powierzchnię. HD-NATUR 
ÖLWACHS może być używany jaki podkład i powłoka końcowa. W 
celu poprawy wodoodporności podłoże można zagruntować 
woskiem HD-NATUR HARTWACHS 8711-0003. HD-NATUR 
ÖLWACHS można stosować na schody, parkiety, meble i inne 
elementy wykończenia wnętrz. 

 

Używane tekstylia, odpryski i pozostałości lakieru mogą 
mieć skłonność do samozapłonu. Dlatego należy je 
nasączyć wodą, zbierać w wodzie lub rozwieszać na 
zewnątrz w celu wysuszenia i utylizować.  

Wszystkie podane czasy schnięcia dotyczą temperatury 
20°C i względnej wilgotności powietrza 65%. 

Zapewnić odpowiednią wentylację nawiewną i wywiewną. 

Przed użyciem dobrze wymieszać. 

Wykonać zawsze próbne malowanie. 

 

 

 

 

   

Przykładowe zastosowanie   

Dębowe deski podłogowe 

1. Gruntowanie 
1 - 2 x wałkiem HD-NATUR HARTWACHS 8711-0003 
Suszenie min. 4 godziny przez noc w temperaturze pokojowej 
Wygładzanie 

2. Powłoka końcowa 
1 x wałkiem  po wyschnięciu HD-ÖLWACHS do nanoszenia 
wałkiem 871-0001 
Suszenie między operacjami min. 4 godz. w temperaturze 
pokojowej 

Suszenie przed zapakowaniem przez noc w temperaturze 
pokojowej. 

 

        

 Normy do badań  

  

Zgodny z dyrektywą VOC/Decopaint 

Kategoria: f 
 

DIN 68861 – część 1 odporność chemiczna 

 

 

Receptura produktu nie zawiera:  
toksycznych metali ciężkich, 
węglowodorów fluorowcowanych  
(CKW, FCKW), polichlorowanych bi- 
oraz tri- fenylów (PCB+PCT)  
pentachlorofenolu (PCP) oraz  
formaldehydu. 

 

 

 

 

 

 

     
     

Użycie   Informacje o zamawianiu  

 

Użycie przemysłowe 

Wałkiem gładkim -w razie potrzeby zacieranie. 

Mogżna używać z dodatkiem 10% HD- NATUR-VERDÜNNUNG 
980-0003.  

 

  

 

Wielkość opakawań 

Pojemnik 20 litrów 

Pojemnik 2,5 litra 

Pojemnik 1 litr 

 

Stopień połysku: 
1 głęboki mat 5 połysk jedwabisty 

 

 

 

 

    

Dane techniczne   

Lepkosć: 60 sek kubek DIN 4 

Zużycie: około 15-25 g/m²  na jedną warstwę. 
 

Przechowywanie i trwałość: 
W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu min. 6 miesięcy. 
Przechowywać z zabezpieczeniem przed mrozem w 
temperaturze pokojowej. 

 



PROL GNUM

Wszystkie dane odpowiadają aktualnemu stanowi technicznemu. Dane te nie są podstawą do roszczeń gwarancyjnych i odpowiedzialności prawnej. 

HD-NATUR EXTERIOR-OIL 850-0077 

     
      

Opis produktu   Informacje dodatkowe:  

HD-NATUR HARTÖL OIL jest to lepka kombinacja olejowo-
woskowa o dużej zawartości substancji stałej na bazie olejów 
roślinnych i składników woskowych z dodatkiem bezołowiowych 
sykatyw. Bezbarwny olej nadaje się do stosowania na prawie 
wszystkich gatunkach drewna w obszarach zewnętrznych, 
ożywiając ich barwę. 
HD-NATUR EXTERIOR-OIL tworzy wytrzymałą, przyczepną 
powłokę ochronną. Zapewnia trwałą ochronę przed wysychaniem, 
wpływem czynników atmosferycznych i grzybem. Szybko schnie i 
zawiera specjalną ochron ę przed światłem. 

 

HD-NATUR EXTERIOR-OIL nie może być używany na 
jednym stanowisku lakierniczym razem z lakierami 
zawierającymi NC lub lakierobejcami. Występuje 
niebezpieczeństwo samozapłonu (przepisy branżowe VBG 
23 12). Nasączone szmatki rozwiesić i suszyć na 
powietrzu. Wyschnięte szmatki oddawać do utylizacji. 

 

 

 

 

   

Przykładowe zastosowanie   

Przed użyciem produktu powierzchnię dokładnie wyczyścić i 
wysuszyć.  
Olej nanieść cienko na całą powierzchnię, zgodnie z kierunkiem 
słojów pędzlem, wałkiem lub czystą suchą szmatką. Ilość wynosi 
ok. 2 x 30 g/m².  
Po 10 minutach nadmiar oleju zebrać, a powierzchnię wytrzeć do 
sucha. Nie nanosić oleju HD-NATUR EXTERIOR-OIL przez 
warstwy zabrudzeń i tłustych substancji, ponieważ drewno wtedy 
ściemnieje, a po pewnym czasie sczernieje.  
Wcześniej dokładnie wyczyścić powierzchnie. Wyschnięcie 
utleniające następuje w temperaturze co najmniej 15°C po około 
12 - 16 godzinach. 
Szmatki do czyszczenia i narzędzia są samozapalne. Dlatego 
należy je dokładnie czyścić i osobno poddać utylizacji.  
Dlatego należy je zawsze dobrze zmoczyć i wywiesić na 
zewnątrz w celu wysuszenia.  Wyrzucać można tylko suche 
szmatki. Zalecane jest regularne odnawianie, co najmniej raz w 
roku, w zależności od warunków atmosferycznych i sposobu 
użytkowania. 

 

         

 Normy do badań  

 

 

 

 

 

Receptura produktu nie zawiera:  

toksycznych metali ciężkich, 
węglowodorów fluorowcowanych  
(CKW, FCKW), polichlorowanych bi- 
oraz tri- fenylów (PCB+PCT)  
pentachlorofenolu (PCP) oraz  
formaldehydu. 

 

 

 

 

 

 

     
      

Użycie   Informacje o zamawianiu  

 

Meble ogrodowe z drewna teakowego  

1 x HD-NATUR EXTERIOR-OIL 850-0077 
Schnięcie przez noc 
Szlifowanie międzyoperacyjne 
1 x HD-NATUR EXTERIOR-OIL 850-0077 

 

 

Wielkość opakowań: 

Pojemnik 20 litrów 

Pojemnik 2,5 litra 

Pojemnik 1 litr 

 

 

 

   

Dane techniczne   

Wartości VOC 
Wartość rzeczywista (w stanie gotowym do użycia): 60 g/l  
Wartość graniczna: 140 g/l    
Kategoria: i 

 

Przechowywanie i trwałość: 
W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu min. 6 miesięcy. 
Przechowywać z zabezpieczeniem przed mrozem w 
temperaturze pokojowej. 

 

Rentzsch-QS

TOX-FREE



HD-NATUR HARTWACHS 8711-0003 
     

Opis produktu   Informacje dodatkowe:  

HD-NATUR HARTWACHS jest wysokogatunkowym 
produktem do uszlachetniania drewna.  Do jego stworzenia 
wykorzystana została najnowsza wiedza na temat powłok 
powierzchniowych na bazie surowców naturalnych. Produkt do  
stosowania na schodach, meblach, parkietach i innych 
elementach wykończenia wnętrz. HD-NATUR HARTWACHS 
jest to bardzo lepka kombinacja olejowo-woskowa o dużej 
zawartości substancji stałej na bazie olejów roślinnych i 
składników woskowych. Produkt szczególnie nadaje się do 
nakładania wałkiem w produkcji przemysłowej i seryjnej. 

 Na ciemnym i bejcowanym na ciemne kolory drewnie 
oraz drewnie w przekroju czołowym stosować podkład 
HD-NATUR HARTWACHS-GRUNDIERUNG 8750-
0001. 

Zanieczyszczone produktem HD-NATUR 
HARTWACHS tekstylia, odpryski i pozostałości lakieru 
mogą mieć skłonność do samozapłonu. Dlatego należy 
je nasączyć wodą, zbierać w wodzie lub rozwieszać na 
zewnątrz w celu wysuszenia i utylizować.  

Przed użyciem dobrze wymieszać. 

Wykonać zawsze próbne malowanie. 

 

 

 

 

 

 
    

Przykładowe zastosowanie   Normy do badań  

Mebel dąb naturalny  

2 x nanoszenie ręczne HD-NATUR HARTWACHS 8711-0003 
ilość po ok. 2 x 40 g/m² 

 
 

DIN EN 71 – 3 bezpieczeństwo zabawek  

 

Odpowiada wytycznym VOC. 

 

Ogólna aprobata budowlana   
 
DIN 68861 – część 1 odporność chemiczna 

 
Receptura produktu nie zawiera:  

toksycznych metali ciężkich, 
węglowodorów fluorowcowanych  
(CKW, FCKW), polichlorowanych bi- 
oraz tri- fenylów (PCB+PCT)  
pentachlorofenolu (PCP)  oraz  
formaldehydu. 

 

 

 
  

Użycie   

HD-NATUR HARTWACHS jest dostarczany w stanie gotowym 
do użycia. Surowe powierzchnie drewna należy gruntować za 

pomocą HD-NATUR HARTWACHS. Nakładanie maszyną lub 

ręcznie za pomocą wałka. Normalna ilość nakładanego 
produktu wynosi ok. 25 - 60 g/m

2
 na jedną warstwę. 

Po wygładzaniu międzyoperacyjnym lub szlifowaniu nałożyć 
drugą warstwę HD-NATUR HARTWACHS. Czas schnięcia 
zależy od przepływu powietrza i temperatury elementów, na 
który nakładany jest preparat oraz innych warunków 
panujących w pomieszczeniu.  

Podczas pracy należy zadbać o odpowiednią wentylację 
pomieszczeń. Po użyciu pojemniki należy szczelnie zamykać i 
chronić przed dopływem powietrza. Przyschnięty HD-NATUR 
HARTWACHS można rozpuścić za pomocą rozcieńczalnika 
HD-SPEZIALVERDÜNNUNG 9800-0300, który może być 
również używany do czyszczenia sprzętu. HD-NATUR 
HARTWACHS można rozcieńczać przez dodanie 10% 
rozcieńczalnika HD-NATUR VERDÜNNUNG 9800-0003. Jako 
opóźniacz należy stosować HD-NATUR VERDÜNNUNG 
9800-0011 w ilości maks. 10%. 

Dobre efekty można uzyskać tylko przy użyciu czystych i 
sprawnych narzędzi. Uszkodzone powłoki  HD-HARTWACHS 
można poprawiać za pomocą tego samego produktu po 
dokładnym przeszlifowaniu powierzchni.  

Do regularnej pielęgnacji i konserwacji, szczególnie schodów i 
podłóg, służy olej HD-PFLEGEWACHS do HD-NATUR 
HARTWACHS 8700-0154. 

 

 

 

 

 

 
   

 Informacje o zamawianiu  

 

Wielkość opakowań: 

Pojemnik 20 litrów 

Pojemnik 2,5 litra 

Pojemnik 1 litr 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dane techniczne   

Wartości VOC: 

Wartość rzeczywista (w stanie gotowym do użycia): 428 g/l  
Wartość graniczna: 700 g/l  Kategoria: f 

 

Przechowywanie i trwałość: 
W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu min. 6 
miesięcy. 

 

 

Rentzsch-QS

TOX-FREE

PROL GNUM

Wszystkie dane odpowiadają aktualnemu stanowi technicznemu. Dane te nie są podstawą do roszczeń gwarancyjnych i odpowiedzialności prawnej. 



HD-NATUR PARKETTÖL 8500-0023 

     
     

Opis produktu   Informacje dodatkowe:  

HD-NATUR PARKETTÖL jest to bardzo lepka kombinacja 
olejowo-woskowa o dużej zawartości substancji stałej na bazie 
olejów roślinnych i składników woskowych z dodatkiem 
bezołowiowych sykatyw.  
   
Tworzy odporną i miłą w dotyku powłokę ochronną, która wnika 
głęboko w drewno i podkreśla jego słoje.  
   
Ten bezbarwny olej może być stosowany do powlekania 
powierzchni o porach otwartych i półzamkniętych i nadaje się do 
prawie wszysttkich gatunków drewna. 

 

Używane tekstylia, odpryski i pozostałości lakieru mogą 
mieć skłonność do samozapłonu. Dlatego należy je 
nasączyć wodą, zbierać w wodzie lub rozwieszać na 
zewnątrz w celu wysuszenia i utylizować.  

Ze względu na niebezpieczeństwo samozapłonu nie może 
być stosowany na tym samym stanowisku lakierowania 
razem lakierami zawierającymi NC i  lakierobejcami. 

Przed użyciem dobrze wymieszać. 

Wykonać zawsze próbne malowanie. 

 

 

 

 

   

Przykładowe zastosowanie   

Parkiet dąb szary bejcowany 
   

 1 x bejcowanie HD-ANTIK EFFEKBEIZE grau 2850-71466 
  25 g nakładanie za pomocą wałka z gumy porowatej 

 
  2 x nanoszenie ręczne HD-NATUR PARKETTÖL 8500-0023 
  ilość po ok. 2 x 20 g/m² 

 

        

 Normy do badań  

  

Zgodny z dyrektywą VOC/Decopaint 
Kategoria: f 

DIN 68861 – część 1 odporność chemiczna 
 

 

Receptura produktu nie zawiera:  
toksycznych metali ciężkich, 
węglowodorów fluorowcowanych  
(CKW, FCKW), polichlorowanych bi- 
oraz tri- fenylów (PCB+PCT)  
pentachlorofenolu (PCP)  oraz  
formaldehydu. 

 

 

 

 

 

 

     
     

Użycie   Informacje o zamawianiu  

 

Nakłądanie zwykle za pomocą wałka w produkcji przemysłowej i 
seryjnej. Normalna ilość nakładanego produktu wynosi ok. 10 - 
25 g/m

  2 
na jedną warstwę. 

W przypadku drewna o dużych porach po nałożeniu podkład 
dokładnie wetrzeć. Podczas lakierowania należy zadbać o 
odpowiednią wentylację pomieszczeń. Uszkodzone powłoki z 
lakieru HD-NATUR PARKETTÖL można poprawiać za pomocą 
tego samego lakieru po dokładnym przeszlifowaniu powierzchni.  
 Do regularnej pielęgnacji i konserwacji, szczególnie schodów i 
podłóg, służy olej HD-PFLEGEWACHS do HD-NATUR 
HARTWACHS 8700-0154. 

 

Wielkość opakowań: 

Pojemnik 20 litrów 

Pojemnik 2,5 litra 

 

 

 

 

   

Dane techniczne   

Lepkość: 35 sekund w kubku wg DIN 4 

Zużycie: ok.10 - 20 g/m² na jedną warstwę.  

Przechowywanie i trwałość: 
W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu min. 6 miesięcy. 
Po użyciu pojemnik hermetycznie zamknąć i położyć do 
góry dnem. 

 

Rentzsch-QS

TOX-FREE

PROL GNUM

Wszystkie dane odpowiadają aktualnemu stanowi technicznemu. Dane te nie są podstawą do roszczeń gwarancyjnych i odpowiedzialności prawnej. 



Rentzsch-QS

TOX-FREE

PROL GNUM

Wszystkie dane odpowiadają aktualnemu stanowi technicznemu. Dane te nie są podstawą do roszczeń gwarancyjnych i odpowiedzialności prawnej. 

HD-NATUR UV ÖLFINISH 1380-0006 

     
     

Opis produktu   Informacje dodatkowe:  

HD-NATUR UV ÖLFINISH 1380-0006 jest to utwardzany światłem 
olej do wykańczania, do nanoszenia wałkiem. Jest to ekologiczny 
olej o niskiej zawartości rozpuszczalników.  
   
Za pomocą HD-NATUR UV ÖLFINISH 1380-0006 można uzyskać 
naturalne powierzchnie mebli i parkietów o wyrazistym 
charakterze. Szczególnie podkreślić należy przyjemne uczucie w 
dotyku i jeszcze większe podkreślenie naturalnych walorów 
wizualnych drewna. 

 

Należy zapewnić odpowiednią wentylację nawiewną i 
wywiewną. 

Przed użyciem dobrze wymieszać. 
Wykonać zawsze próbne malowanie. 

 
Podczas przechowywania i obróbki elementów produkt 
musi być chroniony przed padającym  światłem. 

 

 

 

 

   

Przykładowe zastosowanie   

Naturalny Buk 

1. Gruntowanie 
1 x 30 g/m² HD-NATUR UV ÖLFINISH 1380-0006 
 Szlifowanie międzywarstwowe ziarnistość 360 – 400 

Lakier  nawierzchniowy 
2 x 5 g/m² HD-NATUR UV ÖLFINISH 1380-0006 
Utwardzanie 

 

        

 Normy do badań  

  

Odporność chemiczna           1B 
Przyczepność wg DIN 2409   GT 0 

 

Zawartość rozpuszczalników organicznych: <1% 

 

 

Receptura produktu nie zawiera:  
toksycznych metali ciężkich, 
węglowodorów fluorowcowanych  
(CKW, FCKW), polichlorowanych bi- 
oraz tri- fenylów (PCB+PCT)  
pentachlorofenolu (PCP) oraz  
formaldehydu. 

 

 

 

 

 

 

     
     

Użycie   Informacje o zamawianiu  

Produkt gotowy do użycia  
Nakładanie za pomocą gładkiego wałka z gumy twardej. 

Nałożony wałkiem olej UV może ulec utwardzeniu od razu 
pod wpływem światła UV lub, w zależności od  
przygotowywanej powierzchni, można go wcześniej 
rozprowadzić pędzlem blaszkowcem. 

 

Wielkość opakowań: 

Pojemnik 20 litrów 

 

 

 

 

   

Dane techniczne   

Lepkość:                                            40 sekund w kubku wg DIN 6 

Zawartość substancji stałej:              ok. 99% 
Utwardzanie:                                     2 x 80 W/cm² 
Posuw:                                             10-12 m/min 
Zużycie:                                            ok. 4 – 10 g/m² 

 Przechowywanie i trwałość: 
W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu min. 6 miesięcy.  

 



Rentzsch-QS

TOX-FREE

PROL GNUM

Wszystkie dane odpowiadają aktualnemu stanowi technicznemu. Dane te nie są podstawą do roszczeń gwarancyjnych i odpowiedzialności prawnej. 

HD-NATUR HELIOCURE ÖLWACHS 1380-0010 

     
     

Opis produktu   Informacje dodatkowe:  

HD-NATUR HELIOCURE ÖLWACHS 1380-0010 jest to 
ekologiczny olej utwardzany światłem UV do wykańczania o niskiej 
zawartości rozpuszczalników do nanoszenia wałkiem.  
Za pomocą HD NATUR HELIOCURE ÖLWACHS 1380-0010 
można uzyskać naturalne powierzchnie mebli i parkietów  przy 
zachowaniu ich wyrazistego charakteru. Szczególnie podkreślić 
należy przyjemne uczucie w dotyku i  naturalne walory wizualne 
drewna. 

 

Podczas przechowywania i obróbki elementów produkt 
musi być chroniony przed padającym światłem. 

 

 

 

 

   

Przykładowe zastosowanie   

Parkiet dębowy 
   

1. Gruntowanie  
 1 x 30 g/m² 
 HD-NATUR HELIOCURE ÖLWACHS 1380-0010 
 Szlifowane międzyoperacyjne lakieru ziarnistość 360 – 
400 

2. Lakier nawierzchniowy    
2 x 5 g/m²    
HD-Natur HELIOCURE ÖLWACHS 1380-0010 
Utwardzanie 

 

 

        

 Normy do badań  

  

Odporność chemiczna           1B 
Przyczepność wg DIN 2409   GT 0 

 

Zawartość rozpuszczalników organicznych: 4-5% 

 
# 

Kod GIS:  
Receptura produktu nie zawiera:  

toksycznych metali ciężkich, 
węglowodorów fluorowcowanych  
(CKW, FCKW), polichlorowanych bi- 
oraz tri- fenylów (PCB+PCT)  
pentachlorofenolu (PCP) oraz  
formaldehydu. 

 

 

 

 

 

 

     
     

Użycie   Informacje o zamawianiu  

Produkt gotowy do użycia  
 

Nakładanie za pomocą gładkiego wałka z gumy twardej. 
 
Nałożony wałkiem olej UV może ulec utwardzeniu od razu pod 
wpływem światła UV lub, w zależności od powierzchni, można go 
wcześniej rozprowadzić pędzlem blaszkowcem. 

 

 

Wielkość opakowań: 

Pojemnik 20 litrów 

Pojemnik 2,5 litra 

 

 

 

 

   

Dane techniczne   

Lepkość:                                        24-27 sekund w kubku wg DIN 8 

Zawartość substancji stałej:          ok. 96% 
Utwardzanie:                                  3 x 80 W/cm² 
Posuw:                                           6-8 m/min 

 
Przechowywanie i trwałość: 
W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu min. 6 miesięcy 
w temp. maks. 30°C. 



PROL GNUM

Wszystkie dane odpowiadają aktualnemu stanowi technicznemu. Dane te nie są podstawą do roszczeń gwarancyjnych i odpowiedzialności prawnej. 

HD-ANTIK EFFEKTBEIZE GRAU 285-71466 
     

Opis produktu   Informacje dodatkowe:  

HD-ANTIK EFFEKTBEIZE GRAU jest to wodna bejca, która 
wchodzi w reakcję chemiczną  ze składnikami drewna. 

 
Przed użyciem dobrze wymieszać. 

Wykonać zawsze próbne malowanie. 

Przed użyciem przeczytać kartę charakterystyki!. 

Produkt nie musi być oznakowany pod względem 
szkodliwości dla zdrowia zgodnie z rozporządzeniem o 
substancjach niebezpiecznych. 

Nie zawiera formaldehydu, środków owadobójczych 
ani metali ciężkich. 

 

 

 

   

Przykładowe zastosowanie   

Deski z drewna litego efekt antyczny bejca szara 
 

1. Bejcowanie 
1 x bejcowanie za pomocą HD-ANTIK EFFEKTBEIZE 285-
71466  
Natrysnąć sporo HD-ANTIKEFFEKT 
Schnięcie min. 6 godz. w temperaturze pokojowej 
Ilość ok. 80-100 g / m² 

2. Lakierowanie 
2 x wałkiem HD-NATUR HARTWACHS 8711-0003 

 

   

 Normy do badań  

 Produkt zgodny z dyrektywą VOC 

 
Receptura produktu nie zawiera:  
toksycznych metali ciężkich, 
węglowodorów fluorowcowanych  
(CKW, FCKW), polichlorowanych bi- 
oraz tri- fenylów (PCB+PCT)  
pentachlorofenolu (PCP)  oraz  
formaldehydu. 

 

     

Użycie   Informacje o zamawianiu  

Przed użyciem HD-ANTIK EFFEKTBEIZE dobrze wymieszać.  

HD-ANTIK EFFEKTBEIZE natryskiwać na surowe, dokładnie 
wyszlifowane drewno (ziarnistość 120 – 150), ewentualnie 
rozetrzeć pędzlem. 

Bejcę należy nanosić pistoletem kubkowym z dyszą 1,5 mm, 
ciśnienie natrysku 2 – 3 bar.  

Wskazówka: Podczas przechowywania koniecznie chronić 
przed mrozem. 

 

Wielkość opakowań: 

Pojemnik 5 litrów 

Pojemnik 1 litr 

 

 

 

 

   

Dane techniczne   

Lepkość:  10 sekund w kubku wg DIN 4 

Schnięcie: możliwość nałożenia lakieru po 
                                        ok. 5 godz. 
  najlepiej po całej nocy 

Zużycie: 80 – 100 g/m² 

 

 

 

 

 Przechowywanie i trwałość: 
W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu min. 3 
miesięcy. Bejce 285-xxxx są wrażliwe na działanie 
mrozu i muszą być przechowywane w temperaturze 
pokojowej. 

 

 

 

Rentzsch-QS

TOX-FREE



Rentzsch-QS

TOX-FREE

PROL GNUM

Wszystkie dane odpowiadają aktualnemu stanowi technicznemu. Dane te nie są podstawą do roszczeń gwarancyjnych i odpowiedzialności prawnej. 

HD-ANTIK EFFEKTBEIZE BRAUN 285-82971 
     

Opis produktu   Informacje dodatkowe:  

HD-ANTIK EFFEKTBEIZE BRAUN jest to wodna bejca, która 
wchodzi w reakcję chemiczną  ze składnikami drewna. 

 
Przed użyciem dobrze wymieszać. 

Wykonać zawsze próbne malowanie. 

Przed użyciem przeczytać kartę charakterystyki!. 

Produkt nie musi być oznakowany pod względem 
szkodliwości dla zdrowia zgodnie z rozporządzeniem o 
substancjach niebezpiecznych. 

Nie zawiera formaldehydu, środków owadobójczych 
ani metali ciężkich. 

 

 

 

   

Przykładowe zastosowanie   

Deski z drewna litego efekt antyczny bejca brązowa 
 

1. Bejcowanie 
1 x bejcowanie za pomocą HD-ANTIK EFFEKTBEIZE 285-
82971 
Natrysnąć sporo HD-ANTIKEFFEKT 
Schnięcie min. 6 godz. w temperaturze pokojowej 
Ilość ok. 80-100 g / m² 

2. Lakierowanie 
2 x wałkiem HD-NATUR HARTWACHS 8711-0003 

 

   

 Normy do badań  

 
Produkt zgodny z dyrektywą VOC 

 
 
 

Receptura produktu nie zawiera:  
toksycznych metali ciężkich, 
węglowodorów fluorowcowanych  
(CKW, FCKW), polichlorowanych bi- 
oraz tri- fenylów (PCB+PCT)  
pentachlorofenolu (PCP)  oraz  
formaldehydu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Użycie   Informacje o zamawianiu  

Przed użyciem HD-ANTIK EFFEKTBEIZE dobrze wymieszać.  

HD-ANTIK EFFEKTBEIZE natryskiwać na surowe, dokładnie 
wyszlifowane drewno (ziarnistość 120 – 150), ewentualnie 
rozetrzeć pędzlem. 

Bejcę należy nanosić pistoletem kubkowym z dyszą 1,5 mm, 
ciśnienie natrysku 2 – 3 bar.  

Wskazówka: Podczas przechowywania koniecznie chronić 
przed mrozem. 

 

Wielkość opakowań: 

Pojemnik 5 litrów 

Pojemnik 1 litr 

 

 

 

 

   

Dane techniczne   

Lepkość:  10 sekund w kubku wg DIN 4 

Schnięcie: możliwość nałożenia lakieru po 
                                        ok. 5 godz. 
  najlepiej po całej nocy 

Zużycie: 80 – 100 g/m² 

 

 

 

 

 Przechowywanie i trwałość: 
W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu min. 3 
miesięcy. Bejce 285-xxxx są wrażliwe na działanie 
mrozu i muszą być przechowywane w temperaturze 
pokojowej. 

 

 

 




