
  
     

Postępowanie: Podłoże musi być dokładnie 
wyszlifowane, czyste, suche, wolne od pyłu i tłuszczu. 
Zawartość opakowania dobrze wymieszać. Średnio na 
powierzchnię 5–10 m² (40–50 g/m² w zależności od 
rodzaju drewna) wylać olej i rozprowadzać równomiernie 
i cienko pędzlem, wałkiem z mikrofazy  lub pędzlem 
płaskim. 
Podłogi/schody: Po 30–45 min. olej rozprowadzić 
ręcznie lub polerką talerzową / szlifierką rotacyjną z 
założonym białym padem, aż powierzchnia stanie się 
jednolicie matowa. Po 6–8 godzinach opisaną wyżej 
czynność powtórzyć. 
Meble/blaty: Zazwyczaj wystarcza jednokrotna aplikacja. 
Rozprowadzanie padem  nie jest konieczne. Nadmiar oleju 
należy usunąć szmatką. 
Suszenie: Pyłosucha po 1-2 godzinach. W zależności od 
wilgotności powietrza i temperatury powierzchnia może 
być w pełni użytkowana po 2–3 dniach. W tym czasie 
należy ją chronić przed wodą.
Zużycie: 1–2 nałożenia 40–50 g/m², 1 litr wystarcza na 
20–25 m² przy jednym nałożeniu.

PRZYJAZNY DLA UŻYTKOWNIKA.

Olej z twardym woskiem »OLI-NATURA« jest wyjątkowo 
łatwy i wszechstronny w stosowaniu. Zapewnia ochronę pra-
wie wszystkim rodzajom drewna w pomieszczeniach - nieza-
leżnie czy są to meble,  schody lub deski, wykonane z drewna 
dębowego, sosnowego czy bukowego. Nadaje się do łatwego 
nanoszenia w jednej lub dwóch warstwach pędzlem, wałkiem 
lub pistoletem natryskowym, w zależności od zastosowa-
nia.  Już  jedno nałożenie zapewnia dobre nasycenie drew-
na i równomierną powierzchnię, która uzyskuje połysk bez 
konieczności polerowania. Produkt rozprowadzany padem 
w fazie mokrej delikatnie impregnuje drewno i pozostawia  
naturalnie matową powierzchnię. Olej z twardym woskiem 
jednocześnie wnika głęboko w drewno. Olej z twardym wo-
skiem »OLI-NATURA« doskonale wypada podczas testów 
odporności na środki chemii gospodarczej  i płyny. W prze-
ciwieństwie do powierzchni lakierowanych,  powierzchnie 
wykończone twardym woskiem nadają się do łatwej reno-
wacji. Uszkodzone miejsce wystarczy po miejscowym wy-
szlifowaniu  ponownie uzupełnić olejem. W efekcie zostaje 
podkreślony naturalny kolor drewna i  jedwabista w dotyku 
powierzchnia. 

Dystrybutor: 

Oli Lacke GmbH 
Bahnhofstr. 22 I D-09244 Lichtenau

Tel. +49 (0) 37208/84-0 I Fax +49 (0) 37208/84-382
info@oli-lacke.de I www.oli-lacke.de

OLI-NATURA Hartwachsöl  

     »Naturalnie przyjazny 
                            dla alergików «

Produkt-QR-Code www.oli-lacke.de/hwo 



ATMUNGSAKTIV.

Das OLI-NATURA Hartwachsöl ist eine oxidativ 
trocknende Öl/Wachskombination. Das bedeu-
tet, es trocknet in Verbindung mit Luftsauer-
stoff zu einem offenporigen und atmungsaktiven 
Oberflächenfilm aus. Aufgrund der diffusions-
offenen Eigenschaft kann das behandelte Holz 
Feuchtigkeit aus der Raumluft einlagern und 
bei Bedarf wieder an die Luft abgeben. Das ver-
bessert spürbar das Raumklima und erhöht das 
Wohlbefinden des Menschen. Zugleich ist das 
ausgehärtete Material speichel- und schweißecht  
und unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze. 

AKTYWNA WYMIANA GAZOWA.

Olej z twardym woskiem »OLI-NATURA« jest 
produktem schnącym oksydacyjnie, będącym po-
łączeniem oleju i wosku. Oznacza to, że schnięcie 
następuje przy udziale tlenu atmosferycznego, 
tworząc na powierzchni przepuszczalną powłokę 
o otwartych porach. Dzięki przepuszczalności, im-
pregnowane drewno może wchłaniać wilgoć z po-
wietrza  i w razie potrzeby ponownie ją uwalniać do 
otoczenia. Przyczynia się to do znacznej poprawy 
klimatu w pomieszczeniu, a tym samym do lep-
szego samopoczucia przebywających w nim osób. 
Jednocześnie utwardzony materiał jest odporny na 
działanie śliny i potu oraz jest nieszkodliwy dla lu-
dzi, zwierząt i roślin. 

OLI-NATURA Hartwachsöl 

•  Kombinacja oleju i wosku do stosowania wewnątrz po-
mieszczeń na podłogi, schody i meble z drewna, korka i 
OSB.

•  Chroni drewno od wewnątrz i tworzy powierzchnię  o       
otwartych porach, z aktywną wymianą gazową

•  Podkreśla delikatnie naturalny kolor drewna.

•  Powierzchnia jest odporna na plamy i wodę,  wyjątkowo 
wytrzymała,  łatwa do renowacji  i pielęgnacji.

•  Do łatwego nanoszenia wałkiem, pędzlem lub natryskiem 
-  z rozprowadzaniem padem lub bez.

•  1 litr wystarcza do impregnacji ok. 20-25 m² przy  jedno-
krotnym naniesieniu.

•  DIBt (produkt budowlany o sprawdzonej emisji gazowej)

•  Certyfikat -ECARF (przyjazny alergikom) 

•  NIE ZAWIERA soli kobaltu ani oksymów, polecany do     
zabawek, odporny na ślinę i pot.

PRZYJAZNY DLA ALERGIKÓW.

Alergie utrudniają życie. Z tego powodu coraz więcej 
osób podczas wyboru przy zakupie zwraca uwagę na na-
turalne, przyjazne dla alergików produkty. Olej z twar-
dym woskiem »OLI-NATURA« do pielęgnacji drewna 
w pomieszczeniach jako pierwszy tego typu produkt na 
rynku został doceniony prestiżowym znakiem jakości 
ECARF, potwierdzającym jego jakość. Produkt jest wy-
soce przyjazny dla osób cierpiących na alergie układu 
oddechowego. Firma Oli Lacke GmbH wytwarza olej 
z modyfikowanych olejów roślinnych i wosków, takich 
jak olej sojowy i uszlachetniony wosk Carnauba, odaro-
matyzowanych węglowodorów, oraz dodatków ułatwia-
jących schnięcie nie zawierających ołowiu i kobaltu.  
Świadomie zrezygnowano ze stosowania potencjalnie 
alergizujących składników, takich jak środki konser-
wujące, formaldehyd, aromaty, środki biobójcze, sole i 
oksymy kobaltu. 

BADANIA APLIKACYJNE.

Znak jakości ECARF otrzymują produkty, które nie 
zawierają żadnych składników krytycznych lub zawie-
rają ich jedynie śladowe ilości, poniżej rygorystycz-
nych wartości progowych i w aplikacyjnych badaniach 
naukowych wykazano, że są one dobrze tolerowane 
przez osoby cierpiące na alergie układu oddechowego. 
Przyznanie znaku jakości ECARF dla produktów przy-
jaznych dla alergików wymaga spełnienia wysokich kry-
teriów. Uzyskanie certyfikatu przez producenta wiąże 
się z ujawnieniem wszystkich składników stosowanych 
w recepturze. Późniejsze badania produktu muszą wy-
kazać uznanie go za odpowiedni dla osób cierpiących na 
astmę podczas stosowania. Jeżeli w określonym czasie u 
żadnego z uczestników badania nie nastąpi pogorszenie 
stanu fizycznego, oznacza to, że produkt jest odpowie-
dni dla osób z problemami układu oddechowego.

 

• Certyfikat-ECARF przyjazny dla alergików

• Z-157.10-17 (produkt budowlany  
spełnia wymagania emisji DIBt)

• DIN EN 71-3 (bezpieczeństwo zabawek)

• DIN 53160  (odporność na ślinę i pot)

• Nie zawiera formaldehydu i aromatów

• Bez substancji biobójczych i  
konserwujących


