
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.  
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HeneVital UV-Schutzöl 
 
 
Termékleírás 
 
A HeneVital UV-Schutzöl egy színtelen, természetes eredetű faolaj, kimondottan kültéri alkalmas. 
Speciális, az UV-sugárzást elnyelő anyagokat tartalmaz és tartósan késlelteti a faanyag elszürkülését. 
Kiváló beszívódó képessége miatt nagyon víztaszító és időjárásálló felületet biztosít. Ezáltal a 
természetes fa jellemzői, mint a nyitott pórusok, a „lélegző” és nedvesség szabályozási képesség 
továbbra is megmaradnak, de a zsugorodás és dagadás lényegesen csökken. 
Az UV-Schutzöl azáltal, hogy a nedvességet jelentős mértékben kiszorítja, természetes módon előzi 
meg a kékülést és a penészesedés és nem tartalmaz ólmot, kobaltot, aromás vegyületeket gombaölő 
szereket sem. 
Az olajozott felület kevés munkaráfordítással ápolható és javítható. 
A termék megfelel az ÖNORM 71-3 „ Gyerekjátékok biztonsága, bizonyos elemek migrációja” szerinti 
szabvány előírásainak. 
 

MŰSZAKI ADATOK  

Szín: Színtelen, fehér 

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

Sűrűség: kb. 0,85 g/ml (színtelen), kb. 1,00 g/ml (fehér)  

Fényszám: selyemfényű, felhordási mennyiségtől függő 

Lobbanáspont 62 ºC 

 
Alkalmazás 
 

- fafelületek impregnálása, felújítása és ápolása kültéren 

- különösen alkalmas teraszok, kerti bútorok, faborítások, virágládák, erkélyek és kerítések 
kezelésére 

- élelmiszerekkel történő esetleges érintkezésnél káros hatás nem várható  

- teakfa felületkezelésére alkalmas 
 
Feldolgozási utasítások 
 
Felület előkészítése: 
 
Facsiszolás 240-320 szemcsemérettel, a fafaj, felhordási mód és a kívánt hatás függvényében. 
Ismeretlen, régi, nyitott pórusú felületeknél próbabevonat készítése ajánlott. 
 
Feldolgozás: 
 

Felhordási mód: kézzel 

Ecsettel vagy puha tárcsával (pad)  többletet vigyünk fel, oszlassuk 
el, dolgozzuk be és a felesleget ismét gyapjú kendővel gondosan 
töröljük le.  
A közvetlen napfényt kerülni kell, a feldolgozási hőmérséklet ne 
legyen 5 

o
C alatt. 

Felhordási mennyiség: 60-80 g/m
2
  

Minőségi, jó fogású felület létrehozásához szükséges a 2. réteg 
felhordása is, egy 12-16 órás száradást és köztes finom csiszolást 
követően. 

Felhordási mód: merítés 

Hígítás HeneVital Ölverdünnung-al, fafajtától és előkezeléstől 
függően. 
A felesleget gondosan szedjük fel egy gyapjúkendővel. 

Viszkozitás módosítása: 
Feldolgozásra kész állapotban szállítva, 
Szükség szerint HeneVital Ölverdünnung-gal, pl. keményfák esetén, 
10%-al hígítható. 
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Száradás:  
Az első felhordás után 8-12 órát száradni hagyni, utána lehet a 
második réteget felhordani. A száraz felület megfelelő szerszámmal 
utána még polírozható. 

Végső befejezés: 

Első alkalmazáskor, valamint magasabb UV-védőhatás elérése 
érdekében 2 bevonat (szárazabb vagy erősen porózus fák esetében 
3 bevonat) szükséges. Felújításkor rendszerint egy további bevonat 
elegendő. A száraz felület megfelelő szerszámmal utána még 
polírozható. 

Tisztítószer:  HeneVital Ölverdünnung 

Utókezelés, ápolás: 

Henevital UV-Schutzöl-lel kezelt vízszintes felületeket, az időjárási 
behatásoktól függően 2-3 évente kezelni kell. Ehhez a felületet le 
kell tisztítani (pl. Henevital Holzentgrauer) és egyszer ismét 
UV.Schutzöl-lel bevonni. Azoknál a vízszintes, időjárási hatásoknak 
erősen kitett felületeknél, ahol a víz nem tud lefolyni, általában 
lényegesen rövidebb felújítási idővel kell számolni. 

VOC-rendelkezés: 
A termék EU-határértéke(Kat.A/f): 700 g/l 
Ez a termék max. 555 g/l VOC tartalmú 

 
 

Kiszerelés: 1, 5 és 25 liter 

Eltarthatóság: 12 hónap, zárt, eredeti csomagolásban 

Raktárhőmérséklet: max. 30C
o
  

 
Fontos tudnivalók 
 

 Felhasználás előtt jól fel kell keverni. 

 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. 

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

 Strukturált felületek( pl. teraszlécek) esetében, az előzetes kezelések és a szívóképesség 
függvényében, bizonyos körülmények között nem szükséges a felhordási többletmennyiség 
eltávolítani. Ilyen esetben tanácsos a Henevital UV-Schutzöl hígítása 20 % Henevital 
Ölverdünnung-gal. 

 Biztonsági előírások öngyulladás miatt 
Nem szabad olyan szórófülkében alkalmazni, ahol nitrolakkal/páccal is dolgoznak. Olajos 
eszközöket használat után a levegőn ki kell teríteni, száradni hagyni és ártalmatlanítani. 
Ellenkező esetben túlmelegedés miatt öngyulladás következhet be. 

 Munkavégzés és tisztítás során a könnyen éghető anyagokkal (papír, forgács) való érintkezést 
kerülni kell. 

Abban az esetben is, ha a Henevital UV-Schutzöl-lel kezelt felületek rövid idő után szárazak és 
rakásolhatók, a szükséges kémiai és mechanikai ellenálló képességet csak néhány nap után érik el 
( 20 º C, 65 % páratartalom).  
 


