
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  Pflegewachs  

 

TERMÉKLEÍRÁS 

A HeneVital Pflegewachs minden olajozott és viasszal bevont bútorfelület általános biológiai 
utókezelésére alkalmas anyag. Első bevonatként alkalmazva a faanyag nyitott pórusú, víztaszító lesz., 
a viasz mélyen behatol a fába és egy természetes színélénkülést okoz.  

A HeneVital Pflegewachs természetes úton előállított anyag, mely méhviaszt, carnauba-viaszt, 
növényi hatóanyagokat és ápoló olajokat tartalmaz, enyhe illatú formában. Nem tartalmaz gombaölő 
szereket. 

 

Műszaki adatok  

Szín enyhén sárgás 

Szállítási viszkozitás pasztaszerű 

Sűrűség 0,83 gr / ml 

Fényesség selyemmatt, a felhordási mennyiségtől függően 

 

ALKALMAZÁSI TERÜLET 

- kezeletlen és olajozott tömörfa bútorok, panelek, lécek és egyéb fából készült tárgyak 

- olajozott és viaszolt felületek felfrissítésére 

- nyers faanyagok „kezeletlen” hatású bevonására 

- foltok ( többek között vízfoltok) eltávolítására 

- élelmiszerrel történő esetenkénti érintkezés során semmilyen károsodás nem lép fel 

FELDOLGOZÁS 

Felület előkészítése 

Nyers faanyag: csiszolás P240-320 szemcsével, fafajtól, felhordási eljárástól és a kívánt hatástól 
függően. 

Régi felületek felfrissítése: HeneVital Reingungsbalsam-mal történő tisztítás és szárítás után puha 
pad-del vagy vlies-zel szükség szerint bedörzsölni. 

A fafelületet a fafajtól, a felhordás módjától és kívánt hatástól függően 240-320 papírral kell 
megcsiszolni. 

 

Felhordás 

Kézi felhordás 

Törlés: 

Felülettől függően kendővel 1~2x fel kell hordani, a felesleget pedig tiszta 
kendővel vagy gézlabdával eltávolítani. Száradás után a felületet puha 
kefével vagy tiszta kendővel át kell polírozni. Magasabb minőségű, 
kellemesebb tapintású felületet száradás után másodszor is kezelni kell. 

Viszkozitás nem kell változtatni 

Szárítás min.  20 perc 

Tisztítás, lemosás HeneVital Ölverdünnung 
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Ápolás 

A bevonat védőhatásának és szépségének megőrzése érdekében célszerű 
kizárólag kímélete szereket, mint a HeneVital Reinigungsbalsam-ot 
használni és legkevesebb évente egyszer HeneVital Pflegewachs-szal 
utánkezelni 

Hibák javítás HeneVital olajok és viaszok ápolási utasítása 

 

Kiszerelés 200 ml 

Tárolhatóság 12 hónap, lezárt edényben 

Tárolási hőmérséklet 30 ºC alatt 

 
FONTOS TUDNIVALÓK 

- az esetleg keletkezett vékony, bőrszerű réteget használat előtt el kell távolítani 

- porózus fák esetén ajánlott a felület ellenőrzése és esetleges utántörlése száraz kendővel 

- Biztonsági figyelmeztetés öngyulladás miatt 
Nem szabad használni olyan szórókabinokat, melyekben nitrocellulóz tartalmú lakkokat vagy 
pácokat is feldolgoznak. Az olajjal átitatott kendőket és textillabdákat először kiterítve kell a 
levegőn száradni hagyni, utána ártalmatlanítani. 
Ellenkező esetben a hőfelhalmozódás miatt öngyulladás következhet be. 

- A tároló edényeket gondosan le kell zárni, kerülve az olaj levegővel való érintkezését. 

 


