
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  Teaköl teak-olaj 
 

TERMÉKLEÍRÁS 

A HeneVital Teaköl enyhe illatú, biológiai eredetű, felhasználásra kész állapotú olaj keményfák, 
mint tölgy, teak, bangkirai számára. Használható kerti bútorok, kültéri fapadlók, paravánok, 
valamint belsőépítészeti tárgyak első kezelésére, illetve ápolására is. 

A HeneVital Teaköl könnyen feldolgozható, a fában egyenletesen és mélyen felszívódik, 
kihangsúlyozva a fa természetes színét. 
Az oxidációs száradás után szilárd réteget képez, mely a felületet nem érdesíti fel. A bevonat nyitott 
pórusú, víztaszító, de páraáteresztő lesz és késlelteti faanyag szürkülését. 

Természetes olajokból, ólommentes száradást gyorsító anyagok hozzáadásával készült enyhe 
illatú, színtelen, biológiai úton előállított keményolaj, mely nem tartalmaz gombaölő anyagokat. 

Az olajozott felületek kevés munkával, könnyen ápolhatók és javíthatók. 

Az Osztrák Lakkintézet 404.415 számú szakértői jelentése alapján a termék megfelel az 
ÖNORM EN 71-3 számú szabvány előírásainak ( Játékok biztonsága-Bizonyos elemek 
migrációja). 

 

 

Műszaki adatok  

Szín színtelen 

Szállítási viszkozitás 11 - 13 s ( DIN 4),  20 °C 

Sűrűség 0,8 gr / ml 

Fényesség nem jellemző 

Lobbanáspont 45º C 

 

ALKALMAZÁSI TERÜLET 

- első kezelésre és ápolásra is alkalmas 

- kerti bútorok és belsőépítészeti fából készült termékek kezelésére 

FELDOLGOZÁS 

Felület előkészítése 

A fafelületet a fafajtól, a felhordás módjától és kívánt hatástól függően 180-320 papírral kell 
megcsiszolni. A felületnek száraznak, tisztának, por –és zsírmentesnek kell lenni. 

 

Felhordás 

 

 

 

Kézi felhordás 

Törlés, ecsetelés, hengerelés: 

Ecsettel vagy puhább pad-del lehet kevés feleslegben felhordani, 

bedörzsölni, majd a felesleget törlőkendővel gondosan eltávolítani. 

Felhordási mennyiség: 10-20 gr/m2 

Magasabb felületi minőségi igény esetén a következő nap egy enyhe simító 

csiszolás után második réteget is célszerű felhordani. 
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Szórás 
10-20 gr/m2 , a felesleget gondosan el kell távolítani; utána: szárítás 

kocsikon Felhasználásra kész állapotban szállítva 

Mártás A fafajnak és az előkészítésnek megfelelően HeneVital Ölverdünnung-gal 
kb. 5%- ban hígítani kell, majd a felesleget gondosan eltávolítani. 

Viszkozitás felhasználásra kész 

Szárítás Az oxidatív száradás teremhőmérséklet esetén, a felhordás mennyiségétől 
függően 12-16 óráig tart. Alapos szellőztetésről gondoskodni kell. 

Kész felület 
Jó minőségű facsiszolás esetén egyszeri felhordás, majd azt követő 
éjszakai száradás már elegendő. Magasabb minőségű felület további 
réteg felhordásával érhető el (HeneVital Teaköl ). 

Tisztítás, lemosás HeneVital Ölverdünnung 

 
Ápolás 

HeneVital Reinigungsbalsam, HeneVital Teaköl 

A víz és az UV-sugárzás hatására bekövetkező szürkülést tartósan 
nem lehet megakadályozni, ezért a rendszeres tisztítás az évenkénti 
legalább egyszeri utánolajozás szükséges. 

Hibák javítás „HeneVital olajok és viaszok ápolási utasítása” szerint 

Fajlagos mennyiség egyszeri festésre 17 – 20 m2/liter 

 

Kiszerelés 1L és 5 L 

Tárolhatóság 12 hónap, lezárt edényben 

Tárolási hőmérséklet 30 ºC alatt 

 

FONTOS UTASÍTÁSOK 

- feldolgozás előtt gondosan felkeverni 

- az esetleg keletkezett vékony, bőrszerű réteget felkeverés előtt gondosan 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. 

- Feldolgozás és tisztítás során az érintkezést gyorsan éghető anyagokkal kerülni 
kell. (pl. tisztítópapír, facsiszolatpor, stb. ) 

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


