
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 Hartöl Prémium 
 
Termékleírás 
 
A HeneVital Hartöl Premium egy színtelen, enyhe illatú, biológiai eredetű kemény olaj, minőségi tömörfa 
bútorokhoz és beltéri faanyagokhoz, természetes növényi olaj, zsírsav és gyanta bázisú, ólom és kobaltmentes 
száradást gyorsító adalékkal.  
 
A HeneVital Hartöl Premium könnyen feldolgozható, az oxidatív száradást követően nedves ruhával áttörölhető, 
kellemes tapintású védőfilmet képez, egyenletesen behatol a fába, és nem okoz szálfelhúzódást.  
Nyitott pórusú és páraáteresztő felületet eredményez. 
 
Az olajozott felületek javítása és felfrissítése igen kevés ráfordítással jár.  
 
A termék megfelel az ÖNORM EN 71-3 „Gyerekjátékok biztonsága/Bizonyos elemek migrációja” szabványnak.  
 

MŰSZAKI ADATOK  

Szín: Színtelen, fehér 

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

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

Fényszám: selyemfényű, felhordási mennyiségtől függő 

 
Alkalmazás 
 

- minőségi tömörfa bútorokhoz, panelekhez és lécekhez, valamint fából készült tárgyakhoz, beltérben 

- élelmiszerekkel történő esetleges érintkezésnél nem várható szignifikáns ráhatás 

- teakfa felületkezelésére alkalmas 

- használható parafa- és terméskőpadlókhoz is 
 
Feldolgozási utasítások 
 
Felület előkészítése: 
 
Facsiszolat szemcseméret 150-180, a fafaj, felhordási mód és a kívánt hatás függvényében 
Feldolgozás: 
 

Felhordási mód: kézzel Ecsettel vagy puha tárcsával (pad) bőségesen vigyük fel, oszlassuk el, 
dolgozzuk be és kb. 20-30 perc után a felesleget ismét gyapjú kendővel 
gondosan töröljük le.  
Felhordási mennyiség: 40-50 g/m

2
  

Minőségi, jó fogású felület létrehozásához, szükséges a 2. felhordás is, 
egy éjszaka száradást és köztes finomcsiszolást követően. 

Felhordási mód: hengerelés kb. 10 g/m
2
 simítóhenger (kemény gumi), tároló kocsi 

Felhordási mód: szórás 40-50 g/m
2
 , a felület szívóképességétől függően;  

A viszkozitást „HeneVital Ölverdünnung-al lehet beállítani és a szórást 
követően a felesleget gondosan fel kell szedni. Ezt követően tároló 
kocsikon lehet szárítani. 

 
 

 
 

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

Viszkozitás beállítás: HeneVital Ölverdünnung 
Szükség szerint, pl. keményfák esetén, 20%-al hígítható. 

Száradás:  Az oxidatív száradás, egyenletes szobahőmérsékleten kb. 12-16 óra után, 
a felhordási mennyiségtől függően. 

Végső befejezés: Jó minőségű csiszolás esetén egyszeri felhordás bedolgozás és egy 
éjszakán át tartó száradás már elegendő lehet. 
Magas minőségű felület további HeneVital Hartöl Premium vagy HeneVital 
Hartwachsöl Premium rétegek felhordásával érhetők el.  

Tisztítószerek:  HeneVital Ölverdünnung 

Utókezelés, ápolás: HeneVital Reinigungsbalsam 
HeneVital Pflegewachs 

Hibajavítás: Lásd a „HeneVital Öle und Ölwachse” ápolási utasításait 

VOC-rendelkezés: A termék EU-határértéke(Kat.A/f): 700 g/l 
Ez a termék max. 475 g/l VOC tartalmú 

 

Kiszerelés: 1liter 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 száradás alatti további ellenőrzése (mindenekelőtt pórusos faanyag esetén) és esetleges 

utántörlése egy száraz gyapjú kendővel, a felületre a pórusokból esetleg visszajövő olajcseppek 

eltávolítására. Öngyulladás veszélye fennáll! Az olajjal átitatott kendőket és textillabdákat először kiterítve 

kell a levegőn száradni hagyni, utána ártalmatlanítani. 

Ellenkező esetben a hőképződés miatt öngyulladás következhet be. 

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

 Ha a HeneVital Hartöl Premium-al bevont felületek rövid idő után már szárazak és rakatolhatók, a 
megkövetelt vegyi és mechanikai igénybevehetőséget akkor is csak néhány napos kikeményedési idő után 
éri el (20C

o
 / 65% rel. páratartalom). 

 Henecat Ölvernetzer 1:10 arányú adagolásával a mechanikai és a kémiai ellenálló képesség javítható. 
Alkalmazása esetén a fazékidő 4~6 óra. 
Nedvességre érzékeny, használat után azonnal vissza kell zárni. Tárolhatósági idő eredeti zárt 
csomagolásban: 2 év 

 
 
 
 
 
 

 


