
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 Hartwachs Premium 
 
TERMÉKLEÍRÁS 
HeneVital Hartwachs Premium egy tixotróp, biológiai keményviasz, jó minőségű tömörfa bútorra és beltéri fa 
építményekre. Természetes növényi olajok, zsírsavak és viaszok (Carnauba- és Candelilla viasz) bázisú, 
enyhe illatú beállításban. Nem öngyulladó! 
 
HeneVital Hartwachs Premium könnyű feldolgozhatóságú, egy lemosható, jó tapintású védőfilmet képez, 
egyenletesen behatol a fába és nem érdesíti fel a fogadófelületet.  Megőrzi a természetes fa nyitott 
pórusosságát, lélegzőképességét és nedvesség szabályozását, antisztatikus hatású és nem tartalmaz sem 
aromás sem biocid hatóanyagokat. 
Az olajozott felületek javítása és felfrissítése igen kevés ráfordítást igényel.  
 
A termék megfelel az ÖNORM EN 71-3 „Gyermekjátékszerek biztonsága - bizonyos elemek migrálása” 
szabványnak.  

MŰSZAKI ADATOK 

szín:  színtelen 

szállítási viszkozitás: tixotróp 

sűrűség: kb. 0,90 g/ml  

fénvfok: selyemfényű, a felhordott mennyiségtőlfüggően 

gyulladási pont: 62C
o
  

 
Alkalmazás 

- nyers és pácolt faanyagok univerzális nemesítésére, valamint mindenfajta beltéri faragványok 
védelmére 

- kiválóan alkalmas antik bútorok és képkeretek restaurálására  
- élelmiszerekkel történő esetleges érintkezésekor, nem kell szignifikáns hatással számolni.  
- lakkozott felületekre, parafára, natúr kőpadlóra  és bőr tárgyakra is  alkalmazható. 

 
FELDOLGOZÁSI UTASÍTÁSOK 
Felület  előkészítése: 
 
Sima vagy strukturált nyers vagy pácolt faanyagokra.  
240-320 fa csiszolás, fafajtától, felhordási eljárástól és a kívánt hatástól függően 
 
Feldolgozás:  

Felhordás fajtája: kézi felhordás Ecsettel vagy áttörléssel, a felhordás és polírozás egy 
munkafázisban történik. A felület felszívóképességétől függően, a 
HeneVital Hartwachs keményviaszt a telítődésig hordjuk fel és 
megfelelő polírozó eszközzel (pl. kefével, fladderrel vagy párnával) 
dolgozzuk be.  
felhordási mennyiség: 60-80g/m

2
  

Nem maradhatnak a felületen fölöslegek. A kívánt fényességi fok 
igény szerint, több vagy kevesebb polírozással érhető el.  

Viszkozitás: A HeneVital Hartwachs Premium keményviasz felhasználásra 
készen van beállítva és nem szabad hígítani.  

Száradás: Az alábbi adatokat irányértékként értendőek, 
szobahőmérsékleten, a felhordási mennyiségtől függően:  

- porszáraz és érintésszáraz: azonnal 
- rakásolható: kb. 1 óra múlva 
- átszáradt: kb. 24 óra múlva 
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Befejezés: Jó csiszolás esetén, elegendő lehet egy egyszeri felhordás és 
polírozás, 1 éjszaka után már elegendő lehet. Jobb minőségű 
felületeket,  további HeneVital Hartwachs keményviasz réteggel 
lehet elérni.   
 

Tisztítószer: HeneVital Ölverdünnung olajos hígító 

Utókezelés, ápolás: HeneVital Reinigungsbalsam tisztítóbalzsam 
HeneVital Pflegewachs ápolóviasz 

Sérülések javítása: lásd: HeneVital Öle olajok és Ölwachse olajos viaszok ápolási 
utasításait.  

VOC A termék EU-határértéke (Kat. A/f): 700 g/l 
Ez a termék max. 245 g/l VOC tartalmú. 

 
 

kiszerelési nagyság: 25 l 

tárolhatóság:  12 hónap, zárt, eredeti csomagolásban 

tárolási hőmérséklet:  max. 30 C
o
  

 
 
FONTOS UTASÍTÁSOK 
 

 Az esetleges bőrösödést, a felkeverés előtt, óvatosan  szedjük le. 

 Tanácsos a felület ellenőrzése (mindenekelőtt pórusos faanyagnál) és esetleges utántörlése, egy 
száraz pamut anyaggal.  

 Az edényt mindig jól vissza kell zárni és megakadályozni a levegő bejutását. 

 Amennyiben a HeneVital Hartwachs keményviasszal bevont felületek rövid idő múlva már szárazak 
és kötegelhetők, a megkövetelt kémiai és mechanikai igénybevehetőséget akkor is csak néhány 
napos kikeményedési idő múltán (20C

o
 / 65% relatív páratartalom) éri el.  
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