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OLEJ HD NATUR 

HARTWACHS 
811-0001

OLEJ HD NATURAL HARTWACHS jest oparty na 
naturalnych surowcach  oraz testowany zgodnie z
LFGB §31.Oznacza to, ¿e powierzchnie 
zabezpieczone tym produktem z powodzeniem 
mog¹ byæ u¿ywane w kontakcie z ¿ywnoœci¹.
HD NATURAL HARTWACHS jest wodoodporny i
wolny od toksyn. Stanowi idealny produkt do 
nowoczesnych powierzchni kuchennych i 
wszelkich innych rodzajów stolarki 
wewnêtrznej. Ze wzglêdu na swój naturalny sk³ad 
jest szczególnie przyjazny dla ludzi i œrodowiska.

Bezpieczeñstwo ¿ywnoœci

Do ca³ego wnêtrza
     zgodny z  

    LFGB § 31

bezpieczna ¿ywnoœæ



Wszystkie dane odpowiadaj¹ aktualnemu stanowi technicznemu. Dane te nie s¹ podstaw¹ do roszczeñ gwarancyjnych i odpowiedzialnoœci prawnej.

www.heidelbergcoatings.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

Rentzsch-QS

TOX-FREE

HD-HARTWACHS–SIEGEL 811-0001

Opis produktu

Dane techniczne

Informacje dodatkowe

Informacje o zamówieniu

Normy

HD -NATUR-HARTWACHS jest to wysokogatunkowy produkt do
uszlachetniania drewna w którym wykorzystywana zosta³a najnowsza
wiedza na temat pow³ok powierzchniowych na bazie surowców 
naturalnych. Do stosowania na schodach, meblach i elementach 
wykoñczenia wnêtrz. HD-NATUR- HARTWACHS jest to lepka 
kombinacja olejowo-woskowa o du¿ej zawartoœci substancji sta³ej na 
bazie olejów roœlinnych i sk³adników woskowych. 
HD-NATUR-HARTWACHS jest przeznaczony do natryskiwania. 
Do nak³adania rêcznego polecamy stosowaæ 

Zanieczyszczone produktem HD-NATUR HARTWACHS 

Nr katalogowy.:

811-0001-20LH Pojemnik 20 l

811-0001-2,5LK Pojemnik 2,5 l

811-0001-1LK Pojemnik 1 l

Przechowywanie:

W oryginalnych opakowaniach opakowaniach minimum 

6 miesiêcy i .w temperaturze pokojowej max.30 ° C

Schody d¹b europejski

2 x spryskane HD-NATUR- HARTWACHS  811-0001
iIloœæ nak³adanego produktu ok. 2 x 40 - 60 g / m2

Przyk³adowe zastosowanie

HD-NATUR- HARTWACHS jest dostarczany w stanie  gotowym  do u¿ycia.
Przed u¿yciem dobrze wymieszaæ. Surowe powierzchnie drewniane 
nale¿y zagruntowaæ za pomoc¹ HD- NATUR-HARTWACHS.
Nanosiæ  metod¹ natryskow¹ za pomoc¹ pistoletu b¹dŸ urz¹dzeñ 
Airless/Airmix. Standardowa iloœæ nak³adanego produktu wynosi oko³o 
40 -60 g / m2 na jedn¹ warstwê. W celu zwiêkszenia wodoodpornoœci na 
drewnie o du¿ych porach, podk³ad  po natryskiwaniu mo¿na wetrzeæ za 
pomoc¹ tamponu lub papieru do szlifowania na mokro o ziarnistoœci 360.
Po odpowiednim wyschniêciu, nale¿y wykonaæ szlif miêdzywarstwowy,
ziarnistoœæ 360.  
Nastêpnie nale¿y na³o¿yæ drugi raz HD-NATUR_HARTWACHS.
Czas schniêcia zale¿y od odpowiedniej cyrkulacji powietrza i temperatury 
woskowanych elementów oraz innych warunków panuj¹cych w 
pomieszczeniu. Podczas pracy nale¿y zadbaæ o odpowiedni¹ wentylacjê 
pomieszczeñ.Po u¿yciu pojemniki nale¿y szczelnie pozamykaæ i chroniæ 
przed dop³ywem powietrza.
Przyschniêty HD-NATUR_HARTWACHS mo¿na zmyæ za pomoc¹ 
rozpuszczalnika HD-SPEZIALVERDÜNNUNG 980-0300, który mo¿e byæ
równie¿ u¿ywany do czyszczenia sprzêtu.

 Dobre efekty mo¿na uzyskaæ tylko przy 
u¿yciu czystych i sprawnych narzêdzi. Uszkodzone 
pow³oki z lakieru HD-HARTWACHS mo¿na poprawiæ za pomoc¹ tego 
samego produktu po dok³adnym przeszlifowaniu powierzchni.

Natrysk pistoletem kubkowym
Rozmiar dyszy: 1,3 - 1,5 mm
Natrysk bezpowietrzny Airless/Airmix
Rozmiar dyszy: 0,7 - 0,9 mm

HD-NATUR-HARTWACHS 
mo¿na ro¿cieñczaæ przez dodanie 10% rozcieñczalnika 
HD-NATUR VERDÜNNUNG.

Wartoœci VOC:
Wartoœæ rzeczywista: 283,6g/l  Wartoœæ graniczna: 700g/l kategoria: f
Zakres stanu staùego: 36–42% (technicznie produkt naturalny)

DIN EN 71 - 3,bezpieczeñstwo zabawek

DIN EN 71 - 9 - 11 odpornoœæ na organiczne

zwi¹zki

Testowany zgodnie z DIN EN ISO 10993-5

DIN 53160 - 1, odpornoœæ na œline, i  t³uszcz

 DIN 68861-1, o

DIN 51130 , odpornoœæ na poœlizg

Produkt jest zgodny z dyrektyw¹ lotnych zwi¹zków 
organicznych VOC.

Zdany egzamin PAK wed³ug AfPS GS 2014: 01

PAK

Bezpieczeñstwo ¿ywnoœci - zgodnie z LFGB § 31.

Instytut Budowlany , u¿ytkowanie wewnêtrzne.

Receptura nie zawiera:

toksycznych metali ciê¿kich,wêglowodorów 
fluorowcowanych (CKW, FCKW),

polichlorowanych bi- oraz  i tri-fentylów (PCB

+ PCT), pentachlorofenolu (PCP) i

formaldehydu.

dpornoœæ chemiczna 

U¿ycie

tekstylia mog¹ byæ samozapalne. Dlatego nale¿y je po 
pracy dok³adnie wypraæ lub wysuszyæ na zewn¹trz 
pomieszczenia przed ich utylizacj¹.
Przed u¿yciem dok³adnie wymieszaæ.
Zawsze wykonaæ próbne malowanie.
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