
Twardy wosk olejny na bazie olejów roślinnych i wosków 

Właściwości
Twardy wosk olejny FF gwarantuje długotrwałe i naturalne zabezpieczenie drewna, tworzy 
szczelnie zamkniętą  powierzchnię.  Podkreśla i ożywia naturalne piękno drewna. W zależności  od 
stopnia połysku tworzy półmatową, matową lub ultra-matową powierzchnię. Produkt ten jest 
odporny na działanie wina, piwa, coli, kawy, herbaty, soków owocowych, mleka i wody, zgodnie z 
wymogami normy DIN 68861 1A.

Zastosowanie
Do wszystkich rodzajów parkietów i desek podłogowych jako podkład oraz warstwa wykańczająca.

Dane techniczne

Temperatura pracy: minimalna +15°C, maksymalna +30°C
Czas utwardzania: ok. 10 dni
Czas schnięcia: ok. 8-12 godzin w zależności od temperatury otoczenia i wentylacji.
Wydajność: 1 Litr = ~ 12-15 m² przy dwóch warstwach bądź ~ 24-30 m² przy jednej warstwie. 
Czyszczenie narzędzi: przy pomocy terpentyny lub w przypadku zastosowania przemysłowego 
przy pomocy Floorservice  Walzenreiniger.
Przechowywanie: w suchym i chłodnym miejscu. W przypadku już otwartego opakowania może 
pojawić się kożuch. Kożuch musi zostać usunięty przed ponownym użyciem.
Środki ostrożności: Ze względu na ryzyko powstania samozapłonu, szmatki, pady, itp., 
przesiąknięte Floorservice Color Hartwachsöl FF należy włożyć do wody. Następnie mogą one 
zostać usunięte wraz z innymi odpadami domowymi.
Mycie i pielęgnacja:
Mycie: Floorservice Parkettreiniger
Pielęgnacja: Floorservice Pflegeöl
Opakowanie: 250 ml, 1000 ml i 5000 ml

Sposób użycia:
Przed użyciem dobrze wymieszać.
Produkt jest gotowy do użycia. Powierzchnia musi być równomiernie wyszlifowana (ostatnie 
szlifowanie papierem o granulacji 120-150), sucha (maksymalna wilgotność drewna 11%), wolna 
od kurzu, zabrudzeń i tłuszczów. 

Nakładanie ręczne: Floorservice Hartwachsöl FF nanieść cienko i równomiernie przy pomocy 
specjalnej szczotki do podłogi (Floorservice Fussbodenbürste), mopa (Floorservice Mop), lub 
szpachli ze stali nierdzewnej. Po ok. 10 minut powierzchnię należy wypolerować  maszyną 
jednotarczową z białym padem, ewentualny nadmiar oleju należy usunąć padem filcowym. Druga 
opcja to nałożenie  równomiernie specjalnym wałkiem z krótkim włosem. W tym przypadku nie ma 
konieczności polerowania.

Nakładanie przemysłowe:
Nakładać pojedynczym lub podwójnym wałkiem taką ilość aby po przejściu obrabianego materiału 
przez pady i szczotki pozostało ok. 20g/m². Po 8-12 godz. schnięcia (w zależności od temperatury 
otoczenia i wentylacji) nałożyć 2 warstwę. Przy mocno chłonnych podłożach nałożyć 3 warstwę.
W przypadku niechłonnych gatunków drewna, szczególnie egzotycznych (np. Iroko, Kambala, 
Jatoba, Merbau i Afzelia) wystarczy tylko jedna warstwa w przeciwnym razie może dojść do 
wydłużenia czasów schnięcia i zmniejszonej odporności. Przed rozpoczęciem użytkowania podłogi, 
jeśli wystąpi taka potrzeba nanieść po ok. 3 tygodniach olej pielęgnacyjny  Floorservice Pflegeöl.

Wartość dopuszczalna dla tego produktu wg normy unijnej (kat. A/f): 700g/l (01.012010).  
Produkt zawiera max. 450 g/l lotnych związków organicznych (VOC). 

Wszystkie techniczne wskazówki dotyczące zastosowania bazują na obecnym stanie wiedzy i 
służą wyłącznie jako informacja dla nabywcy/ użytkownika. Zalecenia udzielone wg 
najlepszej wiedzy nie zwalniają nabywcy 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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Floorservice Hartwachsöl FF 

Importer w Polsce: 
Euro-Nova S.C. | ul. Powstańców Wielkopolskich. 2A | 62-030 Luboń | tel. 61 899 12 26 | www.euro-nova.pl | e-mail: biuro@euro-nova.pl


