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OLI-NATURA Hartwachsöl: cietvaska eļļa

EĻĻAS UN VASKA KOMBINĀCIJA, KAS PAREDZĒTA GRĪDU, KĀPŅU UN MĒBEĻU EĻĻOŠANAI UN VĒLĀKAI 
KOPŠANAI. PIELIETOJUMS IEKŠTELPĀS UZ KOKSNES, KORĶA VAI OSB-PLĀTŅU VIRSMĀM. TĀ IR PIEEJAMA 
DABĪGA (BEZKRĀSAINA). 

 Eļļas un vaska kombinācija ar 60% sausnes saturu, kas paredzēta visu neapdarītu, ar cietvaska eļļu eļļotu vai tikko slīpētu 
koku sugu apdarei.  

 Piesūcinātajai koksnes virskārtiņai dod augstu aizsargspēju kā arī uz virsmas veido gaisu caurlaidīgu aizsargkārtiņu, kas ir ar 
atvērtām porām un ļauj koksnei turpināt “elpot”.

 Atgrūž netīrumus un ūdeni, lieliski panes paaugstinātas slodzes, ļoti vienkārši var veikt lokālus virsmas remontus, apstrādājot 
tikai bojāto vietu.

 Apdarīto virsmu padara tikai nedaudz tumšāku, īpaši nemainot koksnes dabīgo krāsu toni.   

 Vienmērīgs spīdums pa visu apdarīto virsmu, arī bez iepulēšanas.   

 Ļoti vienkārši pielietojama: uzklāšana ar otiņu, rullīti vai izsmidzinot. Ar vai arī bez iepulēšanas.

 Mazs patēriņš: 1-2 kārtas katra pa 40-50 g/m² - ar 1 litru un vienā kārtā var noklāt 20-25 m².

 Draudzīga alerģiskiem cilvēkiem (ECARF-sertificēta). Atbilst standartiem DIN EN 71-3 (rotaļlietu drošība) un DIN 53160 
(izturība pret sviedriem un siekalām), kā arī ir būvniecības izstrādājums, ko ir apstiprinājis Vācijas Būvtehnikas institūts 
(DIBt). Nesatur kobaltu un oksīmus. Giscode Ö60+.

Soli pa solim: 

1. Apdarāmajai koksnes virsmai ir jābūt tīrai, bez putekļiem vai taukiem kā arī atbilstoši noslīpētai - sākt ar rupjāku smilšpapīru 
un pēdējais slīpējums ar smalkāku smilšpapīru: grīdām ar graudainibu P100-150 un mēbelēm ar P180-240. 

2. Pirms lietošanas iepakojumu ar produktu kārtīgi sakratiet. 

3. Uzliet cietvaska eļļu uz apdarāmās virsmas un uzreiz vienmērīgi un plānā kārtā koksnes šķiedru virzienā izlīdzināt pa visu 
virsmu – ar platu otu, mikrošķiedru rullīti (saru garums 5 mm), eļļas birsti vai citu piemērotu instrumentu. Ja runa ir par lielām
virsmām, tad ar cietvaska eļļu soli pa solim ir jāapdara 5-10 m² (40-50 g/m²) lieli laukumi, atkarībā no koksnes uzsūktspējas. 

4. a) Grīdu un kāpņu apdare. Pēc 30-45 minūšu iesūkšanās laika cietvaska eļļa ir jāiestrādā/jāiepulē virsmā, līdz virsma 
izskatās vienmērīgi matēta. Kā instrumentus var izmantot balto pulēšanas filcu iestrādei ar roku vai arī ar pulēšanas mašīnu. 
Lieko eļļu – ja tāda parādās – noņemiet ar sausu kokvilnas drānu. Liekā eļļa nekādā gadījumā nedrīkst palikt uz apdarītās 
virsmas. Pēc 6-8 stundām uzklāt otro kārtu, kā augstāk aprakstīts.
b) Mēbeļu apdare. Parasti apdare vienā kārtā ir pietiekama. Iepulēšana nav obligāti nepieciešama. Lieko eļļu – ja tāda parādās
– noņemiet ar sausu kokvilnas drānu. Liekā eļļa nekādā gadījumā nedrīkst palikt uz apdarītās virsmas. 

Žūšana: atkarībā no telpas gaisa mitruma un temperatūras, pēc 1-2 stundām žūšanas apdarītā virsma ir putekļu sausa un pēc 2-3 dienām 
pilnībā nocietējusi. Līdz apdarīto virsmu pilnvērtīgai nocietēšanai tās ir jāsargā no ūdens iedarbības.

Tīrīšana un kopšana: pirmreizējai kopšanai un atsvaidzināšanai pielietot kopšanas vasku OLI-NATURA Holzpflegewachs. Ikdienas 
kopšanai mēs iesakām izmantot ziepes koksnei OLI-NATURA Holzseife.  

Krāsas: dabīga (bezkrāsaina) 

Iepakojuma vienības: 1 litrs, 3 litri, 30 litri un 250 ml

Patēriņš: 1-2 kārtas. Atkarībā no pielietojuma un koksnes uzsūktspējas apm. 40-50 g/m² vienā kārtā (20-25 m²/l).

Piezīme: lietotām, ar eļļu piesūcinātām lupatiņām, audumiem utt. pastāv pašaizdegšanās risks, tādēļ uzreiz pēc darba tās ir
jāizmazgā vai jāievieto ar ūdeni pildītā traukā.


