
Hartwachsöl 
B632 (Tvrdý voskový olej) 

VLASTNOSTI 

Obsahuje rastlinné 
oleje a vosky 
prírodného pôvodu 

  
Ideálna 
impregnácia 
a krásny vzhľad 

  
Odpudzuje vodu 

  
Naniesť v dvoch 
vrstvách 

  

ÚČEL POUŽITIA A POPIS 
 HARTWACHSÖL je ošetrovací a prírodný finiš pre drevo v jednom. Obsahuje rastlinné oleje a vosky 
prírodného pôvodu. 
 Vďaka tejto kombinácii oleja a vosku dáva HARTWACHSÖL parketám pekný vzhľad. 
 HARTWACHSÖL impregnuje parkety a chráni povrch pred prachom a vlhkosťou. 
 Podlaha by sa mala ošetrovať v závislosti od jej namáhania. 
 HARTWACHSÖL je vhodný na každý druh dreva. Pri vzácnejších druhoch dreva je potrebné poradiť sa 
s predajcom. 
 HARTWACHSÖL sa odporúča tiež na impregnáciu a ošetrovanie veľkých plôch. 
 Pri aplikácii vzniká len slabý zápach. 
 HARTWACHSÖL je dostať vo farebných odtieňoch: bezfarebný, biely, čierny, svetlo-šedý, svetlý dub, 
zlatožltý dub, francúzsky starý dub, orech, čerešňa, dymený dub. 
 Jednotky v predaji: 4 x 1 liter 

2 x 5 litrov 

PRÍPRAVA PARKETOVEJ PODLAHY 
 Na novej alebo starej parketovej podlahe sa najprv musí uskutočniť základné brúsenie [zrno 24-36]. 
Potom sa urobí ďalšie brúsenie [zrno 50-60]. Následne sa parketová podlaha vytmelí prostriedkom 
HOLZKITTLÖSUNG (tmeliaci roztok na drevo), nakoniec sa uskutoční jemné brúsenie [zrno 100-120]. 
 Parketová podlaha musí byť úplne čistá a suchá [vlhkosť smie mať hodnotu max. 10%] a musí byť 
zbavená stôp po vosku alebo iných nečistotách. 

Prostriedky proti škodcom 
 Aplikovať sa majú len výrobky, ktoré boli testované firmou BLANCHON. 

SPRACOVANIE A POUŽITIE APLIKÁCIA 
 Nádobu dobre potriasť pred použitím. 
 HARTWACHSÖL je pripravený k použitiu, nie je potrebné riedenie. 

Aplikácia 
 HARTWACHSÖL sa nanáša v neriedenom stave. 
 Pri teplote pod 12°C a relatívnej vlhkosti nad 85% by sa parkety nemali olejovať. Nenanášať na drevo 
s obsahom vlhkosti nad 10%. Používať len v dobre vetraných miestnostiach. Rastliny a akvária sa musia 
odstrániť z miestností, v ktorých sa výrobok používa. 
 Spracovanie sa uskutočňuje dvoma krokmi: 
 1.Kefou, plošným stieračom, stierkou alebo krátko-vlasým valčekom nanášať v rovnomernej kryjúcej 
vrstve. 
 2. Postupne povrch vyleštiť kotúčovou brúskou [leštiaci vankúšik béžový alebo biely] alebo na menšie 
plochy používať bavlnenú handru. Toto zaručuje rovnomerné preniknutie oleja a dodáva krásny vzhľad 
účinkom voskov. 
 Podľa nasiakavosti dreva môže byť potrebná ďalšia vrstva. 
 Každá vrstva schne cca. 4 až 6 hodín a potrebuje cca. 48 hodín, aby celkom vytvrdla. 
 Doba sušenia medzi dvoma vrstvami nesmie prekročiť 18 hodín. 
 DÔLEŽITÉ: Na parkety, ošetrované prostriedkom HARTWACHSÖL, sa nemôže naniesť lak. 

Čistenie pracovného náradia 
 Pracovné náradie sa musí ihneď po použití očistiť prostriedkom FD VERDÜNNER (riedidlo) alebo 
VERDÜNNER GERUCHSARM (Riedidlo bez zápachu). 
 Zbytky sa nesmú vypustiť do odpadovej vody. 
 Pozor: Nasiaknuté handry, leštiace vankúšiky a náradie treba ihneď po použití očistiť. Alternatívne sa dajú 
uschovať aj v plechovej nádobe alebo pod vodou [nebezpečenstvo samovznietenia]. Handry alebo leštiace 
vankúšiky, nasiaknuté prostriedkom HARTWACHSÖL, treba pred odstránením rozprestreté vysušiť, alebo 
zamočiť vodou. 

SUŠENIE, VYTVRDZOVANIE A POUŽITIE 
 Sušenie: cca. 4 pri 20°C za normálnych okolností. 
 Ďalšie spracovanie [dodatočná vrstva]: 8 až 12 hodín za normálnych podmienok a podľa naneseného 
množstva. 
 Opatrne pochôdzny po cca. 2 až 4 dňoch. 
 Pre optimálne vysušenie treba zabezpečiť dostatočný prívod kyslíka [okno otvoriť dokorán] 
 Definitívne vytvrdenie: cca. 8 - 10 dní. 
 Treba dbať o to, aby sa urobilo niekoľko opatrení v prvých dňoch (napr. nezakryť parkety ochrannou fóliou 
a nepoložiť koberec pred uplynutím 15 dní). 

 



Hartwachsöl 
SPOTREBA 
 Cca. 20 - 25 m² na liter a vrstvu podľa druhu dreva. 

USKLADNENIE 
 Po použití starostlivo zavrieť nádobu. 
 Výrobok je horľavý! 
 Uskladnenie výrobku v suchých, chladných a dobre vetraných priestoroch. 
 Držať ďaleko od zdroja tepla nebezpečenstvo vznietenia! 
 V skladovacích priestoroch, pri použití, alebo pri akomkoľvek kontakte je fajčenie zakázané. 
 Výrobok nie je citlivý na mráz. 

OŠETRENIE 
 Podrobné údaje o špeciálne zosúladenom ošetrovacom systéme BLANCHON nájdete v našom samostatnom „Pokyne na ošetrovanie 
podláh, ošetrených prostriedkom HARTWACHSÖL“. 

RENOVÁCIA 
 Podlaha, ktorá bola ošetrená prostriedkom HARTWACHSÖL sa dá zrenovovať tak, že parketový podlahu obrúsite a potom znovu 
ošetríte prostriedkom HARTWACHSÖL. 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

ÚČEL Impregnácia parkiet a drevených podláh 

TYP ŽIVICE Ľanový olej a vosky prírodného pôvodu 

KLASIFIKÁCIA AFNOR1) Skupina 1, trieda 2b 

HUSTOTA 0,86 [pri 20oC, podľa NFT 30020] 

FLUIDITA cca. 35 sekúnd [podľa CA 4 pri 20oC] 

PREDPÍSANÉ INFORMÁCIE 
Informácie získate z príslušnej bezpečnostnej karty EÚ. Túto kartu 
môžete si u nás vyžiadať alebo si ju prezrieť na našej internetovej 
stránke www.blumor.de v rubrike EÚ karty z bezpečnostnými údajmi. 

ĎALŠIE SPRACOVANIE Po 8 až 12 hodinách, v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu. 

ODOLNOSŤ PROTI CHEMIKÁLIAM 
Rastlinný olej, acetón, alkohol 40o, voda, káva, čaj, atrament: žiadne 
poškodenie (test po 20 dní sušenia podľa NFT 30053). Vyhýbať sa 
výrobkom s obsahom čpavku! 

1) Association française de normalisation – Francúzsky normalizačný úrad 
 

Platné od: 02.02.2009 
Hore uvedené poznámky k spracovaniu treba brať ako nezáväzné odporúčania. 

Zakladajú sa na našich doterajších skúsenostiach z praxe a majú uľahčiť a podporovať prácu užívateľa. 
Kvôli rozmanitosti pomerov v praxi sa nemôžu z týchto odporúčaní uplatniť žiadne záruky a nároky z ručenia. Vydaním tejto technickej informácie strácajú 

platnosť všetky predtým vydané poznámkové kartičky, týkajúce sa techniky použitia, a informácie o výrobkoch. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre remeselníkov, ktorým záleží na kvalite 

BLANCHON S.A. - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 258 258 € 
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Sites internet : www.blanchon.com - www.lqeblanchon.com 

BLANCHON S.A. 
28, rue Charles Martin - BP 105 
69192 SAINT-FONS CEDEX (France) 
Tél. 04 72 89 06 00 - Fax 04 78 70 07 18 
Export Lines: Tel: (0033) 472 89 06 09 
Fax: (0033) 472 89 06 02 

BLUMOR LACKE GmbH 
Kossmannstraße 19 

D-66119 Saarbrücken 
Tel.: 0681/ 8579 404 
Fax: 0681/ 8579 405 

www.blumor.de 
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