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HD NATUR HARTWACHS 
811-0001

HD NATURAL HARTWACHS jest oparty na  naturalnych 

surowcach  oraz testowany zgodnie z LFGB §31.

Oznacza to, że powierzchnie zabezpieczone tym produktem

z powodzeniem mogą być używane w kontakcie żywnością.

HD NATURAL HARTWACHS jest wodoodporny i

wolny od toksyn.

Jest to idealny produkt do nowoczesnych powierzchni 

kuchennych i wszelkich innych rodzajów stolarki 

wewnętrznej.

Ze względu na swój naturalny skład jest

szczególnie przyjazny dla ludzi i środowiska.

Bezpieczeństwo żywności

Do całego wnętrza
     zgodny z  

    LFGB § 31

bezpieczna żywność



Rentzsch-QS

TOX-FREE

Heidelberg Coatings
Dr. Rentzsch GmbH
Heidelberg

Z-157.10-185

Emissionsgeprüftes 
Bauprodukt 
nach DIBt-Grundsätzen

geprüft nach 

   LFGB § 31

lebensmittelecht 

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

www.heidelbergcoatings.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rentzsch-QS

TOX-FREE

HD-NATUR-HARTWACHS 811-0001

Opis produktu

Dane techniczne

Informacje dodatkowe

Informacje o zamówieniu

Normy do badań

HD -NATUR-HARTWACHS to wysokiej jakości produkt do wszelkich
 zastosowań przy wykańczaniu wnętrz.  Jest oparty na naturalnych 
surowcach. Dzięki dużej odporności można go stosować do powierzchni 
schodów, mebli i drewnianych podłóg.
HD-NATUR- HARTWACHS to połączenie wosku z wysoką zawartością 
ciał stałych oleji roślinnych. HD-NATUR-HARTWACHS nadaje się idealnie 
do natrysku a do aplikacji ręcznej polecamy stosować produkt
HD -NATUR-HARTWACHS OIL 872-0100.

Zanieczyszczone produktem HD-NATUR-HARTWACHS tekstylia, 
odpryski i pozostałości lakieru mogą mieć skłonność do 
samozapłonu dlatego należy je dokładnie wyprać lub wysuszyć 
na zewnątrz pomieszczenia  przed ich utylizacją. 

Produkt przed użyciem dobrze wymieszać.
Przed użyciem wykonać zawsze próbne malowanie.

Nr katalogowy.:

811-0001-30LH Pojemnik 30 l

811-0001-10LK Pojemnik 10 l

811-0001-5LK Pojemnik 5 l

Przechowywanie:

W oryginalnych opakowaniach opakowaniach minimum 

6 miesięcy. Przechowywać w temperaturze pokojowej max.30 ° C.

Schody Dąb Europejski
2 x natrysk HD-NATUR- HARTWACHS  811-0001
Ilość nakładanego produktu ok. 2 x 40 - 60 g / m2 

Przykładowe zastosowanie

HD-NATUR- HARTWACHS jest dostarczany w stanie  gotowym  do użycia.
Surowe powierzchnie drewniane należy zagruntować HD- NATUR-
HARTWACHS. Należy nanieść metodą natryskową za pomocą
pistoletu kubkowego bądź urządzeń Airless/Airmix. Standardowa
ilość nakładanego produktu wynosi około 40 -60 g / m2 na jedną warstwę.
W przypadku drewna z otwartymi porami po natrysku jeszcze raz przetrzeć 
szmatką  żeby produkt dobrze spenetrował powierzchnię. Po wyschnięciu, 
po około 5 godzinach  należy wykonać szlifowanie papierem o ziarnistości 
360.
Następnie należy nałożyć drugi raz HD-NATUR-HARTWACHS.
Czas schnięcia zależy od odpowiedniej cyrkulacji powietrza i temperatury 
poddanym obróbce elementów oraz innych warunków panujących w 
pomieszczeniu. Podczas pracy należy zadbać o odpowiednią wentylację 
pomieszczeń. Po użyciu pojemniki należy szczelnie pozamykać i chronić 
przed dopływem powietrza.Przyschnięty HD-NATUR-HARTWACHS można
zmyć za pomocą środka do czyszczenia HD-ROZPUSZCZALNIK 980-0300.
Dobrą jakość można uzyskać jedynie przy użyciu czystych i sprawnych 
narzędzi. Uszkodzone powłoki można poprawić za pomocą tego samego 
produktu po dokładnym przeszlifowaniu powierzchni.Do regularnej 
konserwacji powierzchni pokrytych HD-NATUR-HARTWACHS, w 
szczególności do schodów i dopodłóg służy HD-ŚRODEK DO 
PIELĘGNACJI 9900-0917.

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

Ciała stałe: 36–42% ( produkt naturalny)

DIN EN 71 - 3, bezpieczeństwo zabawek

DIN EN 71 - 9 - 11, odporność na organiczne związki

Testowany zgodnie z DIN EN ISO 10993-5

DIN 53160 - 1, odporność na śline i tłuszcz

DIN 68861-1, o

DIN 51130, odporność na poślizg

Produkt jest zgodny z dyrektywą lotnych związków 
organicznych VOC.

Zdany egzamin PAK według AfPS GS 2014: 01

PAK

Instytut Budowlany,użytkowanie wewnętrzne.

Receptura wolna od toksycznych metali ciężkich,

węglowodorów fluorowcowanych (CKW, FCKW),

polichlorowanych bi- oraz  i tri-fentylów (PCB

+ PCT), pentachlorofenolu (PCP) i

formaldehydu.

Bezpieczny dla żywności testowany zgodnie z LFGB 
§ 31

dporność chemiczna Użycie

PROL GNUM

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

www.heidelbergcoatings.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rentzsch-QS

TOX-FREE

HD-HARTWACHSSIEGEL 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 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 stosować  
HD -NATUR HARTWACHSÖL 872-0100.

Zanieczyszczone produktem HD-NATUR HARTWACHS tekstylia, 
odpryski i pozostałości lakieru mogą mieć skłonność do 
samozapłonu dlatego należy je dokładnie wyprać lub wysuszyć 
na zewnątrz pomieszczenia  przed ich utylizacją. 

Produkt przed użyciem dobrze wymieszać.
Przed użyciem wykonać zawsze próbne malowanie.

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 miesięcy i .w temperaturze pokojowej max.30 ° C

Schody dąb europejski
2 x spryskane HD-NATUR- HARTWACHS  811-0001
iIlość nakładanego produktu ok. 2 x 40 - 60 g / m2

Przykładowe zastosowanie

HD-NATUR- HARTWACHS jest dostarczany w stanie  gotowym  do użycia.
Przed użyciem dobrze wymieszać. Surowe powierzchnie drewniane 
należy zagruntować za pomocą HD- NATUR-HARTWACHS.
Nanosić  metodą natryskową za pomocą pistoletu bądź urządzeń 
Airless/Airmix. Standardowa ilość nakładanego produktu wynosi około 
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, należy wykonać szlif międzywarstwowy,
ziarnistość 360.  
Następnie należy nałożyć drugi raz HD-NATUR_HARTWACHS.
Czas schnięcia zależy od odpowiedniej cyrkulacji powietrza i temperatury 
woskowanych elementów oraz innych warunków panujących w 
pomieszczeniu. Podczas pracy należy zadbać o odpowiednią wentylację 
pomieszczeń.Po użyciu pojemniki należy szczelnie pozamykać i chronić 
przed dopływem powietrza.
Przyschnięty HD-NATUR_HARTWACHS można zmyć za pomocą 
rozpuszczalnika HD-SPEZIALVERDÜNNUNG 980-0300, który może być
również używany do czyszczenia sprzętu.

 Dobre efekty można uzyskać tylko przy 
użyciu czystych i sprawnych narzędzi. Uszkodzone 
powłoki z lakieru HD-HARTWACHS można poprawić za pomocą tego 
samego produktu po dokładnym 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 
można rożcieńczać przez dodanie 10% rozcieńczalnika 
HD-NATUR VERDÜNNUNG.

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

DIN EN 71 - 3,bezpieczeństwo zabawek

DIN EN 71 - 9 - 11 odporność na organiczne

związki

Testowany zgodnie z DIN EN ISO 10993-5

DIN 53160 - 1, odporność na śline, i  tłuszcz

 DIN 68861-1, o

DIN 51130 , odporność na poślizg

Produkt jest zgodny z dyrektywą lotnych związków 
organicznych VOC.

Zdany egzamin PAK według AfPS GS 2014: 01

PAK

Bezpieczeństwo żywności - zgodnie z LFGB § 31.

Instytut Budowlany , użytkowanie wewnętrzne.

Receptura nie zawiera:

toksycznych metali ciężkich,węglowodorów 
fluorowcowanych (CKW, FCKW),

polichlorowanych bi- oraz  i tri-fentylów (PCB

+ PCT), pentachlorofenolu (PCP) i

formaldehydu.

dporność chemiczna 
Użycie
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