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Olajok & viaszok



Beltéri olajok & viaszokBeltéri olajok & viaszok
Beltéri bútorokhoz és kiegészítőkhöz javasolt
Termék megnevezése Termékkód Szárazanyag Száradás

Natura Oil GA1826 40 % 20 °C mellett kb. 24 óra

Natura Wax
használható GA1826 olajjal 
kombinálva

GX/83007-85 45 % 20 °C mellett kb. 24 óra

hard Wax Oil
elsősorban minden olajozott 
felület felújítására szolgál, 
kezeletlen felületen történő 
alkalmazása esetén javasoljuk 
annak GA1826 olajjal történő 
előkezelését

GX1225-0005 52 % 20 °C mellett kb. 24 óra

Padló olajok & viaszokPadló olajok & viaszok
Fa padlókra és lépcsőkre javasolt
Termék megnevezése Termékkód Szárazanyag Száradás

Natura Oil GA1828-0103 98 % 20 °C mellett kb. 24 óra

Natura Wax GX1210-0101 97 % 20 °C mellett kb. 24 óra

Beltéri olajok & viaszok

Tanúsítvánnyal 
rendelkező beltéri olajok

Tanúsítvánnyal rendelkező beltéri olajok
Beltéri bútorokhoz és kiegészítőkhöz javasolt
Termék megnevezése Termékkód Szárazanyag Száradás Tanúsítvány

Biolett Oil
élelmiszerekkel közvetlenül 
érintkező termékek, így 
munkalapok, húsvágódeszkák 
stb. kezelésére szolgáló ásványi 
eredetű nem száradó parafinolaj

GA907-0102 100 % nem száradó US FDA178.3620a

Natura Oil
lenolaj élelmiszerrel közvetlenül 
érintkező termékek kezelésére

GA1827-0105 100 % 20 °C mellett 
kb. egy hét

élelmiszerrel 
való közvetlen 

érintkezésre

Natura Oil
A fába nagyon jól beszívódó 
lassan száradó olaj

GA932 70 % 20 °C mellett 
kb. egy hét

eN71-3 
gyermekbútorok 

és játékok 

Alkalmazás: merítéssel, textíliával vagy ecsettel  I  Megjegyzés: az anyagok pigmentekkel való színezését, 
valamint alkalmazási viszkozitásuk hígítószerekkel való megváltoztatását nem javasoljuk

Alkalmazás: textíliával, ecsettel, esetleg merítéssel (olaj)  I  Megjegyzés: Az anyagok a GZ1000-xxxx 
sorozat festékanyagaival színezhetők. Az olajok és viaszok szükség esetén AT057 alkalmazásával hígíthatók.

Alkalmazás: hengerléssel, esetleg spatulával, textíliával vagy ecsettel való alkalmazás esetén 
AT057 használatával hígítsa az anyagokat.  I  Megjegyzés: Az anyagok a GZ1000-xxxx sorozat 
festékanyagaival színezhetők. A padlók és lépcsők felújításához a GX1225-0005 használata javasolt. 



Kültéri olajok & viaszok

Kültéri olajok & viaszok
Kültéri termékekre, úgymint fa esőbeállókra, kerítésekre, 
kerti kisházakra stb. történő alkalmazásra javasolt

Kültéri olajok & viaszok

SzínezőpasztákSzínezőpaszták
Az olajok és viaszok 
GZ1000-xxxx sorozatú színe-
zőpasztákkal színezhetők. 

 1002 átlátszó vasoxid sárga
 1003 oxid sárga
 1004 sárga
 2004 átlátszó vasoxid vörös
 2005 oxid vörös
 2006 vörös
 7002 fekete
 9002 fehér
 6001 világosbarna
 6002 sötétbarna
Kb. 0,5–1% GZ1000-0141 száradásgyorsító. 
Száradásgyorsító használatát mindig 
konzultálja meg az anyag beszállítójával.

Termék megnevezése Termékkód Szárazanyag Száradás

Natura Oil GA1826-0109 42 %
20 °C mellett kb. 24 órán belül

35 °C mellett kb. 12 óra

Vindu Oil
Fokozott védelmet nyújt 
a farontó gombák 
és penész ellen

GA1103 32 % 20 °C mellett kb. 24 óra

Vindu Wax Oil
használatát a rendszer 
zárórétegeként GA1103 
olajjal történő kombinálással 
javasoljuk

GX1103-0010 47 % 20 °C mellett kb. 24 óra

Alkalmazás: textíliával, ecsettel, esetleg merítéssel (olaj)  I  Megjegyzés: A kültéren használt anyagok 
napsugárzás elleni védelme miatt minden esetben javasoljuk a GZ1000-xxxx sorozat színezőanyagával való 
színezést. Szükség esetén az olajok és olaj-viaszok AT057-tel hígíthatók.
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Az Ön kereskedője: 

Az olajozott felületek rendszeres karbantartása és javítása
Rendszeres karbantartás
Napi rendszeres tisztítás nedves textília, felmosó mop stb. segítségével. Rendszeres karbantartás karbantartó olaj vagy olaj-viasz segítségével.

Olajozott felületek javítása
Tisztítsa meg megfelelő tisztítószerrel a felületet, esetleg könnyedén csiszolja át P220-as csiszolópapírral és csiszolás után alaposan 
portalanítsa azt. Javításhoz azonos anyagot, vagy javasolt karbantartó olaj-viaszt használjon. Vigye fel javasolt módon a kész felületre 
az anyagot és hagyja körülbelül 10–15 percig beszívódni a fába. A felesleges olajat vagy olaj-viaszt pamut textília, nagyobb felület esetén 
polírozó segítségével törölje le.

Figyelmeztetés
Oxidációs száradása miatt minden száradó 
olaj és olaj-viasz potenciálisan öngyulladás 
veszélyes anyag.

Alkalmazásuk során tartsa be az ilyen 
anyagok kezelésére vonatkozó szabály- 
okat. Mossa ki vagy mártsa vízbe a használt 
szennyezett textíliákat, hogy megakadály-
ozza levegővel való érintkezésüket és le-
hetséges öngyulladásukat. Gondoskodjon 
azok ökologikus megsemmisítéséről.

Felület előkészítése
A fa felületének minden szennyeződéstől mentesnek, száraznak, simának, és P220 vagy P240 szemcsefinomságú csiszolópapírral 
lecsiszoltnak kell lennie. Kefélt, strukturált fafelület - kőris, tölgy, borovi- vagy lucfenyő - esetén ellenőrizni kell, hogy a pórusok nem 
túlságosan mélyek vagy élesek-e, mivel az ilyen pórusokba az olaj bedolgozása körülményes lehet.

Alkalmazás
Vigye fel a javasolt módon az anyagot a kezelendő felületre és hagyja körülbelül 10–15 percig beszívódni a fába. A nagyobb felszívódású 
helyeken többször is ismételje meg az anyag felvitelét, mindaddig, amíg a kezelt felület több olajat már nem szív magába. A felesleges 
olajat vagy olaj-viaszt pamutrongy, nagyobb felület esetében polírozó segítségével törölje le, és amennyiben mód van rá, hagyja az 
elkészült felületet az éjszaka folyamán megszáradni. Másnap vigyen fel további anyagréteget és a kész felületet törölje le vagy fényesítse 
át. Az anyag ipari alkalmazásáról mindig konzultájon annak beszállítójával.

A kezelendő alapfelület által felvett olaj felhordási mennyisége elsősorban a kezelt fafaj függvénye. Az első réteg felhordási 
mennyisége olaj esetében 10–100 g/m2, míg olaj-viasz vonatkozásában 10–40 g/m2 között mozog. További rétegek felviteli 
anyagszükséglete minden anyag esetében már jelentősen kevesebb, hozzávetőlegesen 5–30 g/m2.


