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Technický list 
Číslo výrobku 0695 

Aidol Hartwachs-Öl 

 
Tvrdý vosk na bázi přírodních olejů s bezolovnatými sušidly. 
 
 
 
 

 
 

Údaje o výrobku: Oblasti použití: 

Aidol Hartwachs-Öl má použití 
v interiéru, zejména je vhodný na 
dřevěné podlahy a schodiště. 
Ošetřuje se jím vysoce kvalitní 
nábytek, kuchyňské pracovní desky, 
obklady, lišty a korkový povrch.  

Hustota:    asi 840 kg/m3  při 20 °C 
Lesk:     hedvábně matný 
Teplota vznícení:   cca 44 °C 
Balení:  nádoby z bílého plechu 0,75 l;  

2,5 l a 20 l 
Barva:     slabě hnědá (vlastní zabarvení) 

 
Vlastnosti výrobku: 

Aidol Hartwachs-ÖI tvoří pevný 
ochranný film odolný opotřebení a 
špíně. Proniká hluboko do dřeva a 
zvýrazňuje kresbu dřeva. Bezbarvý 
olej je vhodný nátěr pro všechny 
druhy dřeva.  Pro své impregnační 
vlastnosti ošetřený povrch dřeva 
odpuzuje nečistoty a vytváří odolný 
ochranný film. Splňuje nařízení o 
chemické odolnosti podle DIN 
68 861, skupina C1 a DIN EN 71-3. 
Aidol Hartwachs-Öl byl velmi dobře 
hodnocen tzv. Eko-testem (08/2004). 
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Zpracování: 

Odlišné zpracování: 
1. Kladené dřevěné a korkové 

podlahy se přebrousí 
vyrovnávacím brusným strojem. 
Konečné přebroušení se provede 
jemným brusným papírem o 
zrnitosti 100-120. Poté se Aidol 
Hartwachs-Öl pečlivě vetře 
plochým roztíracím štětcem. Na 
obrovských plochách si 
pomůžeme nanášecím a leštícím 
strojem. Po zaschnutí přes noc 
se provede druhý nános. 
Přebroušení není nutné; na přání 
je možné povrch lehce 
opracovat. 

2. Dřevěné schody, pracovní 
desky apod. se přebrousí 
jemným brusným papírem o 
zrnitosti 120. Aidol Hartwachs-Öl 
se nanáší plochým štětcem a 
důkladně vetře. Pro vetření lze 
použít bílý klůcek, na povrchu 
však nesmí zůstat žádná 
přebytečná hmota. 

3. Povrch nábytku , menší 
dřevěné předměty se přebrousí 
brusným papírem o zrnitosti 180. 
Hartwachs-Öl se nanáší štětcem 
nebo tampónem gázy. 

 
Pro všechny povrchy platí: 
Je nutné dbát na to, aby na povrchu 
nezůstal přebytečný materiál. To platí 
především pro nesavá místa, kde 
může dojít ke zpožděnému 
zasychání. Obecně se doporučuje 
provádět druhý nános až po 
zaschnutí předchozího přes noc. 
Savost podkladu se ovlivní 
přebroušením. Čím jemnější je 
přebroušení, tím méně se zachytí 
Aidolu Hartwachs-Öl  a tím se 
dosáhne menší ochrany dřeva. 
Snášenlivost s podkladem a vliv na 
barevnost je potřeba přezkoušet na 
zkušební ploše. 
 

 
Upozornění: 

Aidol Hartwachs-Öl aplikujte ve shodě 
s ustanoveními a pouze podle návodu 
na použití. Uchovávejte mimo dosah 
dětí. Zamezte kontaktu s očima a 
kůží. Při práci nejezte, nepijte a 
nekuřte. Neskladujte společně 
s potravinami nebo krmivy. Při 
používání v místnostech zajistěte 
dobré větrání. Aidol Hartwachs-ÖI se 
nesmí zpracovávat ve stejném 
stříkacím boxu spolu s nitrolaky nebo 
lakovým benzínem. Hrozí nebezpečí 
samovznícení. Textilie znečištěné 
Aidolem Hartwachs-Öl (čistící hadry, 
pracovní oděv) mohou být náchylné 
k samovznícení, proto je seberte od 
ohnivzdorných obalů a zneškodněte. 
 
Čištění a ošetřování: 

Volné nečistoty, prach a písek na 
schodišti a podlaze pravidelně 
odstraňujte vlasovým smetákem nebo 
mopem. Navíc doporučujeme povrch 
ošetřovat Aidolem Hartwachs-Polish, 
čímž se zachovává optimální hodnota 
schodiště a podlahy. 
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Pracovní nářadí, čištění: 

Polštářková gáza, roztírací kartáč, 
štětec. Pracovní nářadí omyjte ihned 
po použití ředidlem Verdünnung 
V 101. 
 
Schnutí: 

Asi 12 – 16 hodin. Hodnoty 
odpovídají praxi při teplotě 20 °C a 
vlhkosti vzduchu 65 %.  Schnutí 
prodlužuje přebytek materiálu na 
nesavých místech a rovněž nižší 
teplota. 
 
Balení, spotřeba, skladovatelnost: 

 
Balení: 
nádoby z bílého plechu 0,75 l, 2,5 l a 
5l 
Spotřeba: 
Spotřeba značně závisí na savosti 
dřeva a posledním broušení. Hodnoty 
z praxe odpovídají asi 10 - 50 ml/m2. 
 
Skladovatelnost:   
V uzavřených původních obalech při 
skladování v suchu a chladnu 
nejméně 1 rok. 
 
Bezpečnost, Ekologie, Likvidace: 

Informace o nebezpečí:        hořlavý 
 
Bezpečnostní pokyny: 
Uchovávejte mino dosah dětí. 
Uchovávejte mimo dosah zdrojů 
zapálení – Zákaz kouření. 
Nevdechujte páry/aerosoly. 
Používejte pouze v dobře větraných 
prostorách. 
Zamezte expozici – před použitím si 
obstarejte speciální instrukce. 
 
Ekologie 
Výrobek se nesmí dostat do vodních 
toků, odpadních vod nebo do půdy. 
Málo nebezpečný pro vodní 
prostředí. 

Bližší informace o bezpečnosti při 
dopravě, skladování a manipulaci a 
také o likvidaci a ekologii najdete 
v aktuálním bezpečnostním listě. 
 
Výrobkový kód: Ö 60 

 
Označení: 

Značení dle vyhl. 232/2004 Sb.:
  -    
Informace pro přepravu:  
  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě 
podkladů našeho výrobního úseku  
podle nejnovějšího stavu vývoje a používané 
techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá 
výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný 
vliv. 
 
Údaje přesahující rámec technického listu či 
odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení 
kmenového závodu. 
 
V každém případě platí naše všeobecné obchodní 
podmínky. Vydáním těchto technických listů 
pozbývají všechny předešlé svou platnost.06/07 
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