
 

   

Olaj és víz kapcsolata:                                                           

Ismert tény, hogy mi történik akkor, ha egy olajos felületre vizet locsolunk. Vagy akkor, 

amikor a víz tetejére olajat öntünk. A víz és az olaj nem keveredik össze, hanem élesen 

különválik egymástól, illetve a víz köznapi szóval kifejezve, legurul az olajos felületekről. Nem 

véletlenül van az, hogy az olaj az egyik „legősibb” felületkezelő anyagként tartják számon. 

Amíg nem kerültem szorosabb kapcsolatba a faipari felületkezeléssel, magam sem tudtam 

többet az olaj és víz kapcsolatáról. Mivel azonban jelen tesztelésünk középpontjában épp e két 

elem kapcsolatát vizsgáljuk, fontosnak tartom, hogy egy kicsit részletesebben említést tegyünk 

arról, hogy miért is reagál így a két anyag egymás jelenlétében. 

A kovalens kötés a részt vevő atomok elektronegativitásától függően lehet poláros vagy 

apoláros. Amennyiben a kovalens kötést kialakító két atom elektronegativitása különböző, a 

kötés poláros lesz (HCl, H2O, stb). Ez azt jelenti, hogy a közös elektronpár kismértékben 

eltolódik a nagyobb elektronegativitású atom felé, ezért ezen az atomon csekély 

elektrontöbblet, míg a másik atomon ugyanakkora mértékű elektronhiány jön létre.  

Hogyha két azonos atom alakít ki kovalens kötést az mindig apoláros molekula lesz, hiszen 

ezek elektronegativitása azonos (O2, Cl2, stb). 

A poláros molekulákkal (amelyekben az alkotó atomok közötti kovalens kötések 

polárosak, és maga a molekula nem-szimmetrikus szerkezetű) a víz dipól-dipól 

kölcsönhatásokat alakít ki.   

Az apoláros molekulákkal (amelyekben az alkotó atomok közötti kovalens kötések vagy 

apolárosak, vagy ha polárosak, akkor maga a molekula szimmetrikus szerkezetű) a víz csak 

gyenge, dipól-indukált dipól kölcsönhatásokat tud kialakítani. Az apoláros molekulák inkább 

egymással kerülnek kölcsönhatásba, mintsem vízzel, mintegy kiszorulnak a vízből. Emiatt a 

hidrofób viselkedésük miatt az apoláros molekulákat vagy csoportokat hidrofóbnak is szokták 

nevezni. 



 

 

Sherwi Williams  kültéri olaj, wax rendszer: 

A GA 1103-as olaj egy kültéri impregnáló olaj. Rovarok és gombák elleni védőszereket 

is tartalmaz. Egyaránt alkalmas kézi felhordásra, mártásra, locsolásra és telítésre is. 

Szárazanyag tartalma 31 %. Levegőn száradó olaj. Száradási idő:  12-24 óra. Kézi felhordás 

esetében 1-2 rétegben.  

A GX 1103-as wax egy magas szárazanyagtartalmú kültéri wax. Nagyon jó vízlepergető 

bevonatot képez. Szárazanyag tartalma 37 %. Levegőn száradó wax. Száradási idő: 24 óra. Kézi 

felhordás esetében 1-2 rétegben.  

Az anyagokról pontosabb információkat a biztonsági adatlapban találnak, illetve személyesen 

vagy telefonon területi képviselőnk is rendelkezésükre áll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az alap színrendszer mellett egyedi színek beállítására is van lehetőség. A megrendelők 

elképzelése szerint, illetve meglévő színekhez is beállítjuk az olajok színét. 

Területi képviselő: 

Zöld Ferenc  

Faipari mérnök 

06 20/ 26 23 079 

zold.ferenc@milecolorkft.t-online.hu 


