
            
Floorservice Color Hartwachsöl 2K (A) 

Wolny od rozpuszczalników, bezbarwny - szybko obciążalny - 2K olej podłogowy 

Właściwości: Floorservice Color Hartwachsöl 2K jest szybkoschnącym i nadającym się do szybkiego 
obciążenia twardym woskiem olejnym do użytku profesjonalnego.  Ożywia oraz pogłębia naturalną strukturę 
i kolor powierzchni drewnianych poddanych jego działaniu. Pory pozostają otwarte, powierzchnia jest trwała i 
odporna na działanie wody (hydrofobowa). Floorservice Color Hartwachsöl 2K jest odporny na działanie 
wina, piwa, coli, kawy, herbaty i wody, zgodnie z wymogami normy DIN 68861 1A. Spełnia również wymogi 
normy EN 71, dotyczącej bezpieczeństwa zabawek. 
Zastosowanie: Wszystkie chłonne powierzchnie drewniane wewnątrz budynku np. parkiety i deski 
podłogowe. Do stosowania jako system 1 lub 2 warstwowy. 
Skład: Oleje roślinne i woski, składniki osuszające i dodatki. 

Informacje techniczne 
Temperatura pracy: powyżej 16ºC.  
Czas pracy po wymieszaniu składników: 4 godziny 
Czas schnięcia: 8-12 godzin w zależności od temperatury i wentylacji 
Obciążanie: chemiczna i mechaniczna odporność po 24 godzinach 
Konsystencja: w postaci płynnej 
Kolor: 12 odcieni 
Zapach: charakterystyczny 
Lepkość w °C: 38-42 s 4mm 
Zawartość części stałych: 99,51 Gew-% 
Wskazówki bezpieczeństwa: ze względu na ryzyko powstania samozapłonu szmatki, pady, itp. 
przesiąknięte Floorservice Color Hartwachsöl 2K włożyć do wody. Następnie mogą one zostać usunięte 
wraz z innymi odpadami domowymi.  
Wartość dopuszczalna dla tego produktu wg normy unijnej (kat. A/e 2010): max 400g/l  
Produkt zawiera: max. 30 g/l lotnych związków organicznych (VOC).  
Opakowanie: 930 ml (Komponent A), 70 ml (Komponent B) 
Sposób użycia:  
Color Hartwachsöl 2K (Komponent A) przed użyciem bardzo dobrze wymieszać. Następnie 70 ml 
(Komponent B) wlać do 930 ml (Komponent A) i ponownie dobrze wymieszać. Powierzchnia musi być 
równomiernie wyszlifowana (ostatnie szlifowanie papierem o granulacji 120), sucha (maksymalna wilgotność 
drewna 11%), czysta i nie pokryta kurzem. 
Praca szpachlą:  
Floorservice Color Hartwachsöl 2K nałożyć równomiernie szpachlą ze stali nierdzewnej. Po 10-30 minutach 
nadmiar usunąć beżowym padem. Bezpośrednio po tym, drugą warstwę nałożyć w podobny sposób. 
Najpóźniej po 30 minutach nadmiar oleju usunąć beżowym padem. Po ok. 20 minutach wypolerować białym 
padem. Zużycie: ok. 20-30 ml/m2  na każdą warstwę. 
Nakładanie wałkiem mocherowym z krótkim włosiem: 
1 x cienko i równomiernie nałożyć. Zużycie: ok. 50 ml/m2 w zależności od rodzaju drewna. Po 10-30 
minutach nadmiar usunąć szpachlą ze stali nierdzewnej lub gumową ściągaczką a następnie z całej 
powierzchni beżowym padem. Po ok. 20 minutach wypolerować białym padem. 
Ważne: na powierzchni nie może pozostać nadmiar oleju. 
Codzienna konserwacja: codzienne zanieczyszczenia najlepiej usunąć za pomocą zestawu do 
czyszczenia na sucho Floorservice Trockenreinigungs-Set, miotły lub odkurzacza 
Czyszczenie: Floorservice Parkettreiniger 
Pielęgnacja: Floorservice Pflegeöl 

Wszystkie techniczne wskazówki dotyczące zastosowania bazują na obecnym stanie wiedzy i służą wyłącz-
nie jako informacja dla nabywcy/ użytkownika. Zalecenia udzielone wg najlepszej wiedzy nie zwalniają na-
bywcy z odpowiedzialności sprawdzenia produktów, co do ich zdatności do zamierzonego zastosowania.
Nie stanowią one umownego stosunku prawnego ani zobowiązań dodatkowych wynikających z umowy  
kupna-sprzedaży. Stałą jakość gwarantujemy w ramach naszych „Ogólnych Warunków Sprzedaży”. 
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