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Charakterystyka 
 
Bezbarwny, o jedwabistym macie olej z dodatkiem wosku 
otrzymany na bazie naturalnych, uszlachetnionych czę-
ściowo w procesie gotowania olejów roślinnych  oraz żywic 
naturalnych.  
 

• łatwe nanoszenie 
• o dobrek odporności mechanicznej 
• odporny na wodę 
• odporny na wiele stosowanych w domu środków 

chemicznych 
• nadaje się do nanoszenia na zabawki dziecięce 
• umożliwiający regulację wilgotności 
• odporny na brud 
• po wyschnięciu – jedwabisty mat 

 

Zastosowanie 
 
Do nanoszenia na elementy wykonane z litego drewna, 
niczym uprzednio nie zabezpieczanego, użytkowane we-
wnątrz pomieszczeń oraz na na powierzchnie zagrunto-
wane CLOU olejem do drewna. Do stosowania również 
jako warstwa odświeżająca i pielęgnacyjna  
 
Hartwachsol nadaje powierzchni drewna gładkość oraz  
przyjemny i estetyczny wygląd.  
 

Metody aplikacji 
 
Metoda:  Pędzel Tampon 
Naniesienie (g/m²):  60 40 
Wydajność (m²/Litr):  12 18 
 

Dane techniczne 

Rozcieńczalnik: stosować bez rozcieńczania 
Lepkość użytkowa gotowy do stosowania 
Lepkość   ~ 15 sek. / kubek forda 4 mm 
Gęstość (g/cm³)  ~ 0,860 
 
Schnięcie 
(przy 20 °C oraz 50 % względnej wilgotności powietrza) 
 
Pyłosuchy: 1 godzina 
Gotowy do dalszej obróbki:  przez noc 
Sztaplowanie: 2 dni 

 

Czyszczenie 
 
Narzędzia wyczyścić zaraz po użyciu za pomocą CLOU 
EV-Rozcieńczalnik lub rozcieńczalnikiem terpentynowym.  

 

Magazynowanie/utylizacja 
 
Magazynować w dobrze zamkniętych oryginalnych opa-
kowaniach w chłodnych, ale nie mroźnych pomieszcze-
niach. 
Zostaną podane zalecenia do specjalnego obchodzenia 
się z produktem. 
Zalecany klucz wg. europejskiego katalogu odpadów : 08 
01 11 (ostateczne zaklasyfikowanie należy uzgodnić z 
regionalnym utylizatorem). Wysuszone resztki produktu 
można utylizować razem z odpadami domowymi.  
 

Wskazówki bezpieczeństwa 
 
W związku z możliwością samozapłonu używane ścierki 
należy nasycić wodą i utylizować. 
Produkt  nie jest wyrobem samozapalnym. 
 

Normy 
 
Spełnia normę DIN EN 71, Część 3 (dopuszczony do 
zabawek). 
Odpowiada wymaganiom § 35 Prawa o artykułach spo-
żywczych i użytkowych (wcześniej DIN 53160 odporny na 
ślinę i pot). 
 

Wskazówki dot. zamówień 
 

Opakowania: 0,75 / 2,5 / 5 Litrów 

Nr artykułu: 0754.00000 

Całkowite utwardzenie         7 dni  
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Przygotowanie powierzchni  

Powierzchnia drewna na którą będzie nanoszony olej musi 
być całkowicie sucha, czysta, bez śladów oleju, tłuszczu 
oraz pyłu szlifierskiego.  
Drewno wcześniej1-2 krotnie zagruntować CLOU Holzöl. 
Dla drewna o wysokiej zawartości garbników lub barwni-
ków zaleca się wcześniejsze wykonanie prób. 
 

Metoda nanoszenia 

(Temperatura elementu >15 °C, wilgotność drewna          8 
–12 %)  

Szlifowanie w zależności od zastosowania papierem o 
ziarnistości od 150 (podłogi) lub do 220 (meble). 

Przed użyciem dobrze wymieszać. 

Szlifować oraz nanosić olej zawsze wzdłuż włókien drew-
na. 

Nanosić cienkie i równomierne warstwy w celu otrzymania 
dobrze przeschniętej powłoki. 

W ciagu dnia nanosić tylko jedną warstwę. 

W zależności od wymagań należy nanosić 2–3 warstwy. 

 
Metody aplikacji: 

a) Nanoszenie za pomocą tamponu (bawełniana ście-
reczką).  
Olej nanosić cienką warstwą, mocno wcierając w 
drewno. 

b) Nanoszenie pędzlem. 
Ok. 20 – 30 Minut po naniesieniu każdej warstwy w 
przypadku niewielkich powierzchni, należy zebrać za 
pomocą niestrzępiącej się szmatki olej, który nie wnik-
nał do drewna i rozprowadzić go równomiernie na po-
wierzchni elementu, celem wyrównania połysku i czasu 
schnięcia. W przypadku dużych powierzchni można 
wcierać olej za pomocą filcowego krążka. (np. przy 
parkiecie). 
 

Schnięcie  

(przy 20 °C i 50% względnej wilgotności powietrza)  

Schnięcie przez noc do nanoszenia kolejnej warstwy. 
Szlifowanie na gładko papierem o ziarnistości 240/280. 
 

Szczególne wskazówki 

Podczas nanoszenia i schnięcia pomieszczenia dobrze 
przewietrzać. 
 
Ostrożnie natomiast z nanoszeniem oleju na wewnętrzne 
części szaf i szuflad, gdyż w tych miejscach mniejszy 
dostęp tlenu i światła może spowodować przedłużenie 
czasu schnięcia, które będzie się objawiać przez długo 
utrzymujący się zapach oleju lnianego. 
 

Zalecenia pielęgnacyjne 
 
W zależności od intensywności użytkowania należy nano-
sić warstwy odświeżające.  
Należy stosować się zaleceń pielęgnacyjnych. 

 
Instrukcja stosowania zawiera nie wiążące porady dotyczące sposobu nanoszenia 
produktu, bazujące na naszych praktycznych próbach i doświadczeniach. Zalecenia co 
do sposobu nanoszenia należy każdorazowo dopasować do warunków pracy u danego 
uzytkownika.  
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