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Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných 

podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. 
Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácejí všechny je jí předchozí 

vydání platnost. 
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HORNBACH Tvrdý Voskový Olej 
 
 oživuje prirozenou strukturu dreva 
 vytvárí povrch odolný proti opotrebení a odpuzující vodu 
 hedvábne matný 

 

Vlastnosti 
HORNBACH tvrdý voskový olej je velice odolný olejovo voskovo pryskyricný náter, který je vhodný v interiéru 
jako základní náter a ke konecné úprave všech savých podkladu, jako je napríklad drevo, terakota, 
kameninové dlaždice, neutrální poterové podlahy, desky z aglomerovaného dreva, jako OSB desky Sterling 
atd. Krome toho vykazuje podle DIN 68861 velmi dobrou odolnost vuci vode, káve, cervenému vínu a ovocné 
štáve. Mejte prosím na zreteli: U zvlášt silne savých podkladu, jako napr. korek, musí být proveden základní 
náter tvrdým olejem. 
 

Účel použití 
Ideální na: Všechny druhy drev, OSB desky, WPC, kameninu, neglazované keramické dlaždice. Drevené 
podlahy, schody, nábytek apod. s vysokým zatížením. 
 

Odstín barvy 
Bezbarvý 
 

Stupeň lesku 
Hedvábný lesk 
 

Obsažené látky 
Rostlinné oleje, oxid hlinitý, kaolin, oxid zinecnatý, mikrovosk, kyselina kremicitá, izoparafíny, prostredek 
zabranující tvorení škraloupu, vysoušedla. Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 390 g/l. Mezní 
hodnota EU ciní max. 500 g/l (kategorie A/i od roku 2010). 
 

GIS-Code 
- 
 

Označení 
VbF: A III 
 

Odolnost vůči povětrnostním vlivům 
Jen do interiérů. 
 

Ředidlo 
Používat neředěný. 
 

Vydatnost 
1 litr stačí na cca 25 m² při jednom nátěru podle podkladu. Přesnou spotřebu zjistíte pomocí zkušebního 
nátěru na objektu. 
 

Zasychání 
Pri teplote +20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 50-55 % ciní doba schnutí cca 6 – 12 hod. Po 16 – 24 hodinách se 
nanese 2. náter. Slabe zatížitelný po 3 dnech. Plná zatížitelnost po 7 – 14 dnech. 
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Nástroje 
Široké štětce, aplikační kartáč, různé hubky / pady, bavlněný hadřík.  
 

Čištení nástrojů 
Ocištení náradí provedte ihned po použití cisticem štetcu nebo univerzálním redidlem. Duležité upozornení: 

Pracovní materiály nasáknuté výrobkem, jako napr. hadry na cištení, houby, brusné prášky atd. s 
nevysušeným olejem uchovávejte ve vzduchotesné kovové nádobe nebo ve vode a potom zlikvidujte, 
protože jinak hrozí na základe obsaženého rostlinného oleje nebezpecí samovznícení. Produkt sám o sobe 
není samozápalný. Pri schnutí zajistete dostatecné vetrání. 
 

Provedení nátěru 
Podklad musí být suchý (vlhkost dreva max. 14 %), cistý a bezprašný. Konecné broušení povrchu minimálne 
velikostí zrna, resp. úrovní zrnitosti brusné mrížky 120. Pred použitím rádne protrepejte. Tvrdý voskový olej 
je pripravený k použití. Naneste v tenké vrstve a rovnomerne aplikacním váleckem s krátkým vlasem nebo 
mopem a dobre rozetrete. Prípadné presahy po cca 15 - 20 min. odstrante a ošetrete zeleným padem. Po 
16 - 24 hodinách naneste v tenké vrstve druhý náter a vyhladte ho bílým padem. Jestliže je povrch po 
nanesení první vrstvy na omak drsný, prebruste ho zrnitostí 150 - 180. Prach po broušení pred nanesením 
druhé vrstvy dukladne odstrante. U korku je prípadne treba nanést tretí vrstvu tvrdého voskového oleje. 
Provedte predbežnou zkoušku! Pri zpracování a schnutí produktu je treba zajistit optimální cirkulaci 
cerstvého vzduchu! Jinak muže vznikat nepríjemný zápach! Podlahy ošetrené tvrdým voskovým olejem 
cistete rostlinným mýdlem (dejte max. 10-30 ml do 10 l vody na mytí podlahy, stírejte pouze na vlhko, ne na 
mokro) a v prípade potreby (když se vyskytnou známky opotrebení) ošetrete pecujícím olejem. U silne 
namáhaných povrchu (školy, kanceláre atd.) se 4 týdny po posledním náteru tvrdým voskovým olejem poprvé 
provede základní ošetrení pecujícím olejem po predchozím ocištení podlahy rostlinným mýdlem. Další 
ošetrení pecujícím olejem provádejte podle potreby. Pri nižších teplotách se zpomaluje proces schnutí. S 
ohledem na použité prírodní suroviny se muže objevit zápach typický pro daný druh obsažené suroviny. Pri 
použití stríkacích zarízení použijte schválenou ochranu dýchacích cest. Pri broušení používejte ochranný 
respirátor na jemný prach! 
 

Důležitá upozornění 
Aplikujte jen při teplotách nad +16 °C a při dobrém větrání. Prepravujte prosím tyto nádoby ve svislé poloze 
a zajistete proti pádu a proti prípadnému úniku! Skladujte v chladu a suchu. V puvodním neotevreném obalu 
je minimální doba použitelnosti výrobku 5 let. Nádobu vždy dobre uzavrete. Prípadne vzniklý škraloup se 
pred opetovným použitím výrobku musí odstranit. 
 

Bezpečnostní pokyny 
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 
EUH210 Na vyžádání je kodispozici bezpecnostní list. 
P101 Je-li  nutná  lékařská  pomoc,  mějte po  ruce  obal  nebo  štítek  výrobku. 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P103 Před  použitím  si  přečtěte  údaje na  štítku. 
P301 + P310 Při požití: Okamžitě volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře.   
P331 Nevyvolávejte zvracení. 
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
 

Odstranění 
P501 Obsah/obal odevzdejte k rádné recyklaci. V souladu s místními úredními predpisy. Zaschlé zbytky je 
možné likvidovat jako komunální odpad. Kód odpadu EAK 08 01 11. 
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