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Technický prospekt 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________  

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom 

prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu 
pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. 

Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť. 
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HORNBACH Tvrdý Voskový Olej 
 

 oživuje prirodzenú štruktúru dreva 
 vytvára trvanlivé a vodovzdorné povrchy 
 matný hodvábny lesk 

 

Vlastnosti 
Interiérový olej na báze rozpúšťadiel vytvárajúci ochranný film. Vyrobený na báze prírodných olejov a živíc 
bez syntetických spojív. S prímesou vosku pre vysokú odolnosť proti nečistote. Veľmi dobrá odolnosť proti 
vode, škvrnám od kávy, červeného vína a ovocných štiav podľa DIN 68861 časť 1B. Vytvára hodvábne lesklý 
drevený povrch, ktorý je hydrofóbny a vysoko odolný proti opotrebovaniu. Prehlbuje a oživuje prirodzený 
farebný tón dreva. 
 

Účel použitia 
Ideálne na: Všetky druhy dreva, OSB dosky, WPC, kameninu, neglazované keramické dlaždice. Drevené 
podlahy, schody, nábytok, a pod. s vysokým zatažením. 
 

Farebný odtieň 
Bezfarebný 
 

Stupeň lesku 
Hodvábný lesk 
 

Obsiahnuté látky 
Rastlinné oleje, oxid hlinitý, kaolín, oxid zinocnatý, mikrovosk, kyselina kremicitá, izoparafíny, prostriedok 
proti kožovateniu, vysušovadlá. Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 390 g/l hodnota EÚ ciní max. 
500 g/l (kategória A/i od roku 2010). 
 

GIS-kód 
 

Označenie 
VbF: A III 
 

Odolnost voči poveternostným vplyvom 
Iba do interierov. 
 

Riediaci prostriedok 
Používať neriedený.  
 

Výdatnosť 
1 liter stačí na cca 25 m² pri jednom nátere podľa podkladu. Presnú spotrebu zistíte pomocou skúšobného 
náteru na objekte.  
 

Doba schnutia 
Pri +20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 50-55 % trvá doba schnutia cca 6 – 12 hod. Po 16 – 24 hod. sa nanesie  
2. náter. Po 3 dnoch je zatažitelnost slabá. Plné namáhanie po 7 – 14 dnoch. 
 

Náradie 
Široké štetce, kefu pre vrchný náter, rôzne tampóny, bavlnené handry. Cistenie nástrojov ihned po použití s 
cisticom štetcov alebo univerzálnym riedidlom.  
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Čistenie náradia 
Čistenie nástrojov okamžite po použití čističom na štetce alebo univerzálnym rozpúšťadlom. Pozor: 

pracovné materiály nasiaknuté produktom, ako napr. handry, hubky, brúsne prášky atd. s nevysušeným 
olejom uchovávajte vzduchotesne v kovovej nádobe alebo vo vode a potom zlikvidujte, lebo inak hrozí na 
základe obsahu rastlinného oleja nebezpecenstvo samovznietenia. Produkt sám o sebe nie je samovznetlivý. 
Pri sušení dbajte na dostatocné vetranie. 
 

Metóda natierania 
Podklad musí byt suchý (vlhkost dreva max. 14%), cistý a bezprašný. Konecné brúsenie povrchov s 
minimálnou velkostou zrna resp. mriežky 120. Pred použitím poriadne potraste. Tvrdý voskový olej je  
pripravený na použitie. Naneste v tenkej vrstve a rovnomerne valcekom s krátkym vlasom alebo mopom a  
dobre rozotrite. Prípadné presahy po cca 15 - 20 min. odstránte a ošetrite zeleným tampónom. Po 16 - 24 
hodinách naneste druhý tenký náter a vyleštite ho bielym tampónom. Ak je povrch po prvom nanesení na 
omak drsný, prebrúste ho s velkostou zrna 150 - 180. Brúsny prach pred druhým nanesením dôkladne 
odstránte. Pri korku je prípadne potrebný tretí náter s tvrdým voskovým olejom. Urobte predbežnú skúšku! 
Pri spracovaní a schnutí produktov je potrebné zabezpecit optimálnu cirkuláciu cerstvého vzduchu! Inak 
môže vznikat nepríjemný zápach! Podlahy ošetrené tvrdým voskovým olejom ocistite rastlinným mydlom 
(dajte max. 10-30 ml do 10 l vody na umytie podlahy, cistite na vlhko a nie na mokro) a v prípade potreby 
(ked sa ukáže opotrebovanie) ošetrite ošetrujúcim olejom. Silne namáhané povrchy (školy, kancelárie atd.) 
sa 4 týždne po poslednom nátere tvrdým voskovým olejom ako prvé ošetria ošetrujúcim olejom po 
predchádzajúcom ocistení podlahy rastlinným mydlom. Dalšiu udržiavaciu starostlivost vykonávajte 
ošetrujúcim olejom podla potreby. Pri nižších teplotách sa spomaluje proces schnutia. Vdaka obsiahnutým 
prírodným surovinám môže vzniknút typický zápach. Pri použití striekacích zariadení noste schválenú 
ochranu dýchacích ciest. Pri brúsení noste protiprachovú masku!  
 

Dôležité upozornenia 
Aplikujte len pri teplotách nad +16 °C a pri dobrom vetraní. Prepravujte prosím tieto nádoby v zvislej polohe 
a zaistite proti pádu a proti prípadnému úniku! Skladujte v chlade a suchu. V neotvorenom stave je trvanlivost 
minimálne 5 rokov. Nádobu dobre uzavrite. Prípadne vzniknutá koža sa pred opätovným použitím musí 
odstránit. 
 

Bezpečnostné pokyny 
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’  vysušenie alebo popraskanie pokožky. 
EUH210 Na požiadanie možno poskytnút kartu bezpecnostných údajov.  
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. 
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
P103 Pred  použitím  si  prečítajte etiketu. 
P301 + P310 Po požití:  Okamžite volajte národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.   
P331 Nevyvolávajte zvracanie. 
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 
 

Odstranění 
P501 Tento výrobok a jeho obal odovzdajte v zberni nebezpečných odpadov. Zvyšky farby v suchom stave 
je možné likvidovať ako domový odpad. Na recikláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. 
Č. kódu odpadu podľa Európskeho katalógu odpadov: 08 01 11. 
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