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HD-NATUR HARTÖL 850-0011
Tvrdý  olej  na  dřevo  HD-NATUR  HARTÖL je  vyroben  na  bázi  přírodních  olejů  s přídavkem 
bezolovnaté sušiny. Bezbarvý olej je vhodný téměř na všechny druhy dřeva, ošetřované dřevo skvěle 
oživí.

Oblasti použití:
Drahý nábytek z masivu, dřevěné obložení, lišty, parkety a další dřevěné předměty. K ošetřování ploch 
z teakového dřeva nebo jako základní nátěr pod HD-NATUR-HOLZBALSAM. 

Vlastnosti:
HD-NATUR HARTÖL vytváří odolnou a drsnou ochrannou vrstvu. Proniká do hloubky d řeva a oživuje 
strukturu dřeva. 

Technické údaje o výrobku:
Mírně zahnědlá nízkoviskózní kapalina
Podíl pevných částic: 100% Bod vzplanutí: > 100°C
Hustota: 0,94 Klasifikace podle nařízení o hořlavých kapalinách (VbF): AIII
Lesk: hedvábně lesklý

Upozornění na nebezpečí:
Olej  HD-NATUR  HARTÖL nelze  zpracovávat  na  stejném  stříkacím  stojanu  s laky  obsahujícími 
nitrocelulózu nebo lakovými mořidly. Nebezpečí samovznícení (VBG - Profesní sdružení 23.12).
Nasáklé hadříky nechte rozložené vyschnout na vzduchu. Vyschlé hadříky pak zlikvidujte. 

Úprava podkladu:
Podle druhu dřeva, způsobu aplikace a požadovaného výsledku - obrus se zrnitostí 240 - 320. 

Pokyny ke zpracování:
Olej HD-NATUR HARTÖL se podle savosti dřeva nanáší 1 - 2krát. Materiál se roztírá nebo se nanáší 
ve velmi tenké vrstvě válečkem, resp. se i nastříkává. Spotřeba je cca 10 - 30 g/m ². Vlhký film se 
roztírá, resp. odebírá gázovým tampónem nebo natíracím štětcem. 
HD-NATUR HARTÖL je možné aplikovat i tak, že se 2. vrstva nanese do ještě nezaschlé první vrstvy. 
Při zasychání po dobu cca 30 min. se vytvoří ochranná vrstva, která je však rovnoměrná. 
K vytvoření zvlášť zdrsnělých ploch je nutno po zaschnutí přes noc a po mezibrusu aplikovat druhý 
nátěr. HD-NATUR HARTÖL je možné brousit vhodnými brusivy se zrnitostí 400 i za vlhka. 

Schnutí:
Olej je při oxidačním schnutí při pokojové teplotě suchý za 12 - 16 hodin. Teplý vzduch nebo sušení 
infračerveným zářičem proces schnutí urychluje. 

Skladování:
Možnost skladování při pokojové teplotě min. 6 měsíců. 

Veškeré informace jsou v souladu se současným technickým stavem. Z tohoto nelze vyvozovat záruky a právní závaznost.


