
Technický list 
Technika pro podlaháře  

 

Olej tvrdý 
voskový HP 91 
(Hartöl HP 91)  
 
 

���� obsahuje tvrdé vosky a schnoucí oleje  
���� přirozená a optimální ochrana d řevěných podlah  
����   světlý h řejivý barevný tón  
����   nanášení i vále čkem 
 
 

Popis výrobku 
 
Tvrdý voskový olej na bázi velmi kvalitních 
rychleschnoucích přírodních olejů v rozpouštědle. 
Chrání parketové podlahy a ostatní dřevěné povrchy, 
kterým propůjčuje příjemně světlý a hřejivý barevný 
tón. 
 

Použití 
 
V interiéru k impregnaci a olejování dřevěných podlah 
všech typů z tvrdého i měkkého dřeva, také dřevěné 
dlažby, prkenných podlah, průmyslových parket 
a plovoucích podlah. Vhodné pro podlahové vytápění. 
 
 
 
 
 

Balení a skladování 
 
Balení:  
2,5 l plechová nádoba          4 ks v kartonu /  96 ks na paletě 
  
 
Skladování:  
V suchu a chladu na dřevěných roštech 
v neporušeném originálním balení po dobu  
cca 24 měsíců. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Technické údaje 
 
Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %. 

Spotřeba: 1 l na 25 – 30  m2  

Doba schnutí:                          cca 12 – 16 hodin 

Přepracovatelný po:                cca 4 – 6 hodinách 

Teplota zpracování: min. +10°C  

Barva:                                      bezbarvý přírodní  

 

 

Spotřeba je závislá na způsobu nanášení 
a zejména na druhu ošetřovaného dřeva.  

 

Zkoušeno podle 
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Zpracování 

 
Doporu čené nářadí: 
Kovová nerezová stěrka se zaoblenými rohy, 
plastová stěrka, váleček, štětec, jednokotoučová 
bruska nebo leštička s měkkým PADEM. 
 

Podklad: 
Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, 
zbavený zmrazků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, 
tuků, všech separačních vrstev a volných částic.  
 
Vhodné použití: 
Na všechny jemně přebroušené dřevěné podlahy.  
 
Příprava podkladu: 
Podlahu přebruste, spáry a nerovnosti přetmelte 
vhodným tmelem na dřevo a jemně přebruste.  
Přebroušený podklad důkladně vysajte. Dřevěný 
povrch nebruste příliš jemně, jen tak, aby mohl 
pojmout dostatečné množství Oleje tvrdého 

voskového HP 91 . Poslední broušení brusným 
papírem nebo mřížkou 100 – 120 je optimální. 
 

Zpracování: 
Olej tvrdý voskový HP 91 se nanáší v  jedné nebo ve 
dvou vrstvách. Olej nanášejte kovovou stěrkou se 
zaoblenými rohy nebo krátkosrstým lakovacím 
válečkem pokud možno  v tenké vrstvě.  
Krátce po nanesení nutno začít s leštěním povrchu, 
nejlépe za použití jednokotoučové leštičky opatřené 
čistícím a leštícím kotoučem PAD bílé barvy. 
Rovněž možno použít bavlněný hadřík. 
 
 

Pro dosažení rovnoměrného vzhledu podlahy nutno 
odstranit přebytečný materiál. Pokud během leštění 
kotouč PAD již další materiál nenasává (je 
nasycen), je možné pokračovat na dosud 
neošetřené části podlahy až do opětovného 
vysušení kotouče. Při aplikaci nanášejte olej jen na 
část podlahy  tak, aby nanášení i přeleštění mohlo 
proběhnout v jednom pracovním kroku.  
Chcete-li zintenzívnit lesk a sytost povrchu, postup 
opakujte, tj po proschnutí první vrstvy (16 hodin)  
naneste olej ještě ve druhé vrstvě. 
Dosažený barevný odstín je silně závislý na 
barevnosti dřeva samotného. 
 
Pozor: Nasycený pad anebo bavln ěný had řík 
uchovávejte v uzav řené nádob ě nebo ve vod ě, je 
zde nebezpe čí samovznícení.  
   

Další zpracování: 
Pro docílení trvanlivějšího a opticky stálého povrchu 
doporučujeme pravidelnou údržbu povrchu pomocí 
Aqua  oleje ošet řovacího  AP 90 nebo Mýdlového 
přípravku na d řevo HS 92 . 
Čištění impregnovaného povrchu provádějte jen 
málo vlhkým měkkým hadrem zvlhčeným mycí 
vodou obsahující běžné tržní mycí přípravky 
s neutrálním pH. 
Dodatečné oživení povrchu impregnací v průběhu 
užívání povrchu dalším nánosem Oleje tvrdého 
voskového HP 91 je možné, ovšem pouze v případě, 
že bylo provedeno dokonalé očištění stávajícího 
povrchu. 
 
 
 

Pro perfektní systém 

Aqua tmel na d řevo – pojivo AV 10 , pro tmelení nově položených dřevěných podlah 
Tmel na d řevo – pojivo LV 15 , pro tmelení starších dřevěných podlah při renovacích 
 
 
 
 
 
Ochrana p ři práci 
Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při 
jeho likvidaci naleznete v Bezpečnostním listu.   
 
Důležité 

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná 
vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál. 
 
Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi 
Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené 
informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezezbytku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů 
použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování 
materiálu ani konzultací při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.      
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