
MŰSZAKI ADATLAP                                                      

A jelen adatlap megjelenésével minden, előző adat érvényét veszti. Írásos tanácsaink, a műszaki adatlapok, használati utasítások, stb. a mai ismeretek, legjobb 

tudásunk szerint és saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Alkalmazástechnikai tanácsadásunk kötelezettség 

nélküli. Ez harmadik személyek oltalmi jogaira is vonatkozik. Termékeink, az Önök műszakilag gyakorlott szakemberei által történő használata és feldolgozása, 

az Önök saját felelőssége, mivel termékeink ennek során olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek a mi befolyásunkon kívül állók és amelyeket, komplexitásuk 

miatt, nem tudunk megítélni. Ez a termékeink megfelelőségének vizsgálatát is megköveteli, az Önök által szándékolt alkalmazás terén. A besorolásra, toxicitásra 

és védőintézkedésekre vonatkozó utasításokat, a mindenkori biztonsági adatlapon találják. Termékeinket szakszerűen, jól lezárva és gyermekek elől elzártan kell 

tárolni. Egyebekben az általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink vannak érvényben.  

 

Mipa Hungária Kft 8000 Székesfehérvár Zsurló u.2  tel.: 22/514-510 fax:22/514-517   www.mipahungaria.hu 

HeneVital Lärchenöl (Vörösfenyő olaj) 
 
Termékleírás 
 
A HeneVital Lärchenöl egy igen jó minőségű, növényi olajokból és ólommentes, száradást gyorsító 
adalékkal készült anyag, kimondottan vörösfenyő fafelületekre és épületelemekre, védett kültéri 
körülmények közé is. A fába mélyen behatol és egy védőfilmet képez, felhasználásra kész állapotú, 
könnyen feldolgozható, víztaszító és páraáteresztő, „lélegző” bevonat. 
 
Az Osztrák Lakkintézet Nr.404.415 számú szakvéleménye szerint megfelel az ÖNORM EN 71-3 
szabványnak is (Gyerekjátékok biztonsága-Meghatározott elemek migrációja). 
 
 

MŰSZAKI ADATOK  

Szállítási viszkozitás: kb. 15s  DIN4mm-es pohárban, 20C
o
-on 

Sűrűség: kb. 0,89 g/ml   

 
Alkalmazás 

- épületelemek védett kültéren, mint homlokzat burkolat, tető alatti borítás, stb  

- új és felújítási bevonatok 

- épületelemek magas gyantatartalmú fákból, mint vörösfenyő vagy teak 
 
Feldolgozási utasítások 
 
Felület előkészítése: 
Gyalult vagy csiszolt fa esetén nem szükséges előkezelés. Időjárásnak kitett fa esetén a laza részeket 
kefével( csak műanyag vagy réz) el kell távolítani vagy P120 papírral le kell csiszolni. 
 
Feldolgozás: 

 
Felhordás 

Mázolás, merítés, hengerlés, törlés 
Nem mérettartó szerkezetek védett kültéren, mint homlokzati vagy 
tető alatti borítás: a szívóképességtől függően, egyszer telítettségi 
mennyiség felhordással, majd felesleg visszatörléssel. 
Mérettartó szerkezetek, mint ajtó vagy ablak, vörösfenyőből: 
szívóképességtől függően kétszer telítettségig felhordva, közbenső 
száradással, felesleg visszatörlésével. 
Szabadban levő, statikailag igénybevett szerkezetnél, mint pl. 
fedélszékek, ragasztott fatartók, javasolunk egy előkezelést Mipaxyl 
Spezial használatával. 
 

Viszkozás  módosítása: Henevisk Malerterpentin 

Száradás:  
Az oxidatív száradás, szobahőmérsékleten kb. 12-16 óra után, a 
felhordási mennyiségtől függően. 
Porszáraz: kb. 6 – 8 óra múlva 

Végső felület: 

Jó minőségű csiszolás esetén egyszeri felhordás bedolgozás és egy 
éjszakán át tartó száradás  már elegendő lehet. 
Magas minőségű felület további HeneVital Hartwachsöl Premium 
réteg felhordásával érhető el.  

Tisztítószer:  HeneVital Malerterpentin 

Utókezelés, ápolás: 

A HeneVital Lärchenöl megelőzi a fa elszürkülését és az időjárás 
miatti állagromlását, de csak egy bizonyos ideig késleltetve. 
Javasoljuk ezért évente egyszer a bevonat ellenőrzését a 
lehetséges szürkülés miatt. Amennyiben a szürkülés kezd kialakulni, 
az érintett területet enyhén át kell csiszolni vagy réz kefével tisztítani 
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és utánolajozni. 

Elméleti és gyakorlati 
kiadósság: 

60-80 gr/m
2
 törléssel történő felhordásnál, beleértve a visszatörölt 

felesleget is. 
1 liter 1 rétegben 12-15 m

2
 –re elegendő, a fafajtól és a felület 

előzetes kezelésétől függően. 

VOC-rendelkezés: 
A termék EU-határértéke(Kat.A/f): 700 g/l(2010) 
Ez a termék max. 428 g/l VOC tartalmú 

 

Kiszerelés: 1 és 5 liter 

Eltarthatóság: 12 hónap, zárt, eredeti csomagolásban 

Raktárhőmérséklet: max. 30C
o
  

 
Fontos tudnivalók 
 

 Felhasználás előtt jól fel kell rázni. 

 Az edényben az olaj felületén esetlegesen képződött hártyát a felkeverés előtt el kell távolítani. 

 Tanácsos a felület ellenőrzése (mindenekelőtt pórusos faanyag esetén) és esetleges utántörlése 
egy száraz gyapjú kendővel, a később a száradás során a felületre visszajövő olaj eltávolítására. 

 Az edényt mindig jól zárjuk le és ne engedjük, hogy levegő jusson bele. 

 Földdel vagy vízzel tartósan érintkező faanyaghoz nem megfelelő. 

 Biztonsági utasítás öngyulladás miatt: 
Nem szabad olyan szórókabinban használni, amelyben nitrocellulóz-alapú lakkokal vagy 
pácokkal  is dolgoznak. Az olajjal átitatott anyagokat használat után először a levegőn kiterítve 
száradni kell hagyni és csak azután lehet ártalmatlanítani. Ellenkező esetben a hőfejlődés 
öngyulladást okozhat. 

 A munkavégzés és a tisztítás során kerülni kell az érintkezést gyorsan éghető anyagokkal, mint 
tisztító papír vagy fapor. 

 


