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»OLI-NATURA Hartwachsöl« przyjazny dla osób z alergią i 
dopuszczony do kontaktu z żywnością. 
 

Nie było to dla nas zaskoczeniem - ale jest powodem do dumy: niezależny instytut 

badawczy potwierdził właśnie, że znakomity »OLI-NATURA Hartwachsöl« ze znakiem 

jakości ECARF »przyjazny alergikom, badanie jakościowe«  jest też bezpieczny w 

kontakcie z żywnością. 

 

 

 

Już w 2017 roku Fundacja Europejskiego Centrum Badań Alergii (ECARF) przyznała »OLI-NATURA 

Hartwachsöl« znak jakości »Przyjazny dla osób alergią, badanie jakościowe«. Teraz niezależne 

laboratorium badawcze potwierdziło, że olej z twardym woskiem jest zgodny z rozporządzeniem (EG) 

nr 1935/2004 i może być bez obaw stosowany na powierzchniach drewnianych mających kontakt z 

żywnością: stołach jadalnych, blatach roboczych, talerzach do serwowania serów, deskach do 

przekąsek lub blokach nożowych. 



 

 

 

 

Badający przeanalizowali nasz olej z twardym woskiem według różnych procedur zgodnie z 

rozporządzeniem w sprawie towarów konsumpcyjnych (BedGgstV) oraz kodeksu żywności i pasz 

(LFGB). W ocenie uwzględniono również wyniki testów bezpieczeństwa i badań migracyjnych, testów 

sensorycznych oraz analitycznych. »OLI-NATURA Hartwachsöl  śpiewająco spełnił wszystkie 

wymagania testowe pod każdym względem a przy testach migracyjnych osiągnął wyniki znacznie 

poniżej wymaganych wartości granicznych.  

»OLI-NATURA Hartwachsöl« składa się ze zmodyfikowanych olejów roślinnych i wosków, takich jak 

olej sojowy i rafinowany wosk carnauba, węglowodorów bezaromatycznych, a także nie zawierających 

ołowiu i kobaltu środków ułatwiających schnięcie. Świadomie zrezygnowano ze stosowania substancji 

potencjalnie uczulających, takich jak konserwanty, formaldehydy, substancje aromatyczne, biocydy, 

sole kobaltu i oksymy. Powłoka wysycha w wyniku działania tlenu atmosferycznego, tworząc 

oddychającą powierzchnię o otwartych porach. Drewno może gromadzić wilgoć z powietrza  i w razie 

potrzeby uwalniać ją ponownie do otoczenia. To znacząco poprawia klimat panujący wewnątrz 

pomieszczeń i wpływa korzystnie na dobre samopoczucie ludzi. Utwardzony materiał jest odporny na 

ślinę i pot i nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt i roślin. 

 »OLI-NATURA Hartwachsöl« łączy w sobie właściwości oleju i wosku. Olej wnika do drewna i chroni 

je od wewnątrz, natomiast wosk tworzy cienką warstwę na powierzchni. Drewno jest odporne na wodę 

i działanie wielu domowych środków chemicznych i płynów. Nanosi się go ok. 40-50 g/m² na drobno 

przeszlifowaną i czystą powierzchnię drewnianą za pomocą pędzla, wałka lub pistoletu natryskowego. 

Po ok. 30-40 minutach od aplikacji można wcierać olej w drewno w fazie mokrej za pomocą białego 

pada ręcznie lub maszyną polerską, aż do uzyskania równomiernie matowej powierzchni. Ale również 

bez konieczności wcierania (padowania) tworzy jednolitą powierzchnię, co jest szczególnie korzystne 

przy produkcji mebli szkieletowych. Olej pozostający na powierzchni należy po prostu zebrać za 

pomocą niestrzępiącej się szmatki. 

Aby osiągnąć wyższą wymaganą odporność powierzchni, takich jak blaty stołowe, zaleca się nałożenie 

drugiej warstwy. Może to mieć miejsce już po sześciu do ośmiu godzinach, tak, że podstawowy proces 

olejowania jest możliwy w ciągu jednego dnia. W zależności od wilgotności i temperatury powietrza, 

powierzchnia jest pyłosucha po jednej do dwóch godzin a całkowicie utwardzona po dwóch do 

trzech dniach. »OLI-NATURA Hartwachsöl« nadaje się do bezpiecznego kontaktu z żywnością 

dopiero po całkowitym utwardzeniu. (sst_21082018) 

 

O Oli Lacke GmbH Oli Lacke GmbH to rodzinne przedsiębiorstwo z siedzibą w saksońskim Lichtenau 

w Niemczech, produkujące nowoczesne systemy do wykańczania powierzchni drewna. Nasze 

produkty są stosowane na całym świecie przez zakłady przemysłowe oraz rzemieślników. Oferta dzieli 

się na dwie osobne marki: tradycyjna marka OLI LACKE cieszy się rosnącą popularnością 



 

 

 

 

szczególnie ze względu na przyjazne środowisku lakiery wodne. OLI NATURA to z kolei marka 

promująca naturalne oleje i woski, ceniona przez znane firmy zajmujące się wykańczaniem mebli i 

podłóg. Celem przedsiębiorstwa jest oferowanie produktów najwyższej jakości, będących 

równocześnie wyznacznikiem swojej marki.  

CONTACT: Oli Lacke GmbH Bahnhofstraße 22, 09244 Lichtenau, Germany Fon: 49 (0) 37208 / 84-0 

I Fax: 49 (0) 37208 / 84-382 E-Mail: info@oli-lacke.de I web: www.oli-lacke.de 

 

 


