
Vysoko odolný
Rýchlo schnúci
Vytvára tenký film

DIN EN 71 diel 3
Ľahko opraviteľný
Odolný voči PVC

HD-HARTWACHSSIEGEL 811-0001

www.drevocolor.sk

Vysoko odolný olej určený na nátery schodísk, drevených podláh, vnútorných dverí, 
nábytku a ostatných výrobkov z dreva v interiéri budov. Je vyrobený na báze živíc, olejov 
a voskov. Fyzikálnym a oxidačným schnutím sa vytvára zamatovo matná, priľnavá  
a odolná ochranná vrstva. HD-HARTWACHSSIEGEL je možné používať na všetky 
druhy dreva. U exotických drevín najprv vykonávajte skúšobný náter, to isté platí aj pre 
opravy, respektíve dodatočné konzervovanie starých náterov. Drevo musí byť riadne 
prebrúsené, zbavené prachu a musí byť suché. Neobsahuje formaldehyd a insekticídy. 

Svojim rýchlym schnutím skracuje časy pre povrchovú úpravu.

Pre vnútorné použitie
Vyhovuje smerniciam DECOPAINT



TECHNICKÉ ÚDAJE

INFORMÁCIE PRE OBJEDNÁVKU

HD-HARTWACHSSIEGEL 811-0001
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PRÍKLADY POUŽITIA

SPRACOVANIE

OSTATNÉ INFORMÁCIE

1. ZÁKLADNÉ NÁTER
1 x 811-0001 HD - HARTWACHSSIEGEL.
Doba schnutia: min. 4 hodiny, najlepšie cez noc pri izbovej teplote
Medzibrus: brúsnym papierom P220, alebo brúsnou hubkou

2. KONEČNÝ NÁTER
1 x 811-0001 HD - HARTWACHSSIEGEL.
Doba schnutia: najlepšie cez noc

HD-HARTWACHSSIEGEL je pripravený k okamžitému použitiu. Pred použitím riadne premiešajte.
Nanáša sa nástrekom pištoľou s pohárikom, prístrojom airless alebo airmix, natieraním, valčekovaním.
Veľkosť trysky:  1,4 - 1,8 mm

Náter HD-HARTWACHSSIEGEL je možné po dôkladnom medzibruse rovnakým prípravkom opravovať.
Pravidelné ošetrovanie, najmä schodov a podláh, sa vykonáva prípravkom HD-Stepfloor-Oil 008-0153.

Spotreba materiálu: cca 60 - 80 g/m2 na jeden náter
Doba schnutia: cca. 4 hodiny
Skladovanie: v uzavretých nádobách pri izbovej teplote minimálne 6 mesiacov

Doba schnutia závisí na odvetrávaní a teplote v danej miestnosti.
Nádoby musia byť po použití dobre uzavreté a chránené pred prístupom vzduchu.
U handričiek a pracovných nástrojov znečistených HD-HARTWACHSSIEGEL môže dochádzať k samovznieteniu.
HD-HARTWACHSSIEGEL sa nesmie spracovávať na rovnakých striekacích zariadeniach s lakmi obsahujúcimi
nitrocelulózu a moridlá. Vzniká nebezpečenstvo z dôvodu samovznietenia!

UPOZORNENIE

811-0001-25 nádoba 25 litrov        811-0001-05 nádoba 5 litrov        811-0001-01 nádoba 1 litrov

Nadjazdová 1
971 01 Prievidza   

Tel.: + 046 5461 182, 0903 540 877
Email: drevocolor@drevocolor.sk


