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Tulajdonságai:  Alkalmas:különösen nagy terhelésnek kitett  objektumokban 

 Viaszolással helyettesített olajbevonat  szívóképes aljzatokra 

 Természetes olajok,kiváló minőségű viaszok alkalmazása 

 Oxidációval keményedik ki 

 Hengerelhető,spatulázható 

 Felhasználásra kész 

 Selyemfényű, természetes felületoptika 
 

 

 
Felhasználás:  Kemény és lágy fa padlóburkolatokhoz 

 Deszkapadlóhoz,faburkolathoz,ipari padlóhoz,rezgő padlókhoz és fűtött 
aljzatokhoz 

 Parafa burkolatokhoz 

 Csiszolt OSB lapokhoz 
 

 
Műszaki adatok: Szín: Barnás-sárgás 
 Sűrűség: 0,89 g/cm³ 20 ºC-nál 
 Állag: Magas viszkozitású 
 Tisztító: 688-as oldat,890-es parketta 

alapozó 
 Feldolgozási hőmérséklet: 15-25 ºC 
 Levegő relatív páratartalom: 35-75%,javasolt 40-65% 
 Felhordás: Rövid szőrű olaj-viasz velúr 

henger (75089).kettős felületű 
spatula (75080) 

 Anyagszükséglet: összesen 80g/m², fa típusa és 
az aljzat tulajdonsága szerint 
(végfa,fekvő szálak) 

 Közbenső szárítási idő: Cca. 15 óra(éjszaka) 
 Első óvatos használat: 3-5 óra a második felvitel után 
 Végső kikeményedés: 6-8 nap után,szőnyeg leterítése 

csak    4-6 hét elteltével 
 Legjobb feldolgozás: 3 éven belül, eredeti 

csomagolásban 
 Raktározás: Jól bezárva 15-30 ºC –on, 

felbontott göngyöleget 
légmentesen visszazárni, 
mielőbb felhasználni 

 Fagyveszélyes: Nem 
 GISCODE:                  : Ö 60 
   
 Biztonsági adatlapok: Kérésre 
*A megadott értékek laborértékek, a különféle helyszínekhez kötött sokszínűség között csak irányértékként kezelendők.    

 
Aljzat: Az impregnálandó felületnek tisztának, olaj,viasz,szilikon és más tapadást gátló 

anyagmaradvány rétegektől  mentesnek kell lennie. Parkettánál a durvacsiszolás után a 
fugákat 870  - fakitt oldattal – csiszolóporral keverve- elsimítjuk. 
 A finom csiszolást a fafajtától függően végezzük el. Ahhoz ,hogy a 850 olaj-viasz 
emulzió anyagba való beszívódása tökéletes legyen ,elkerülendő az úgynevezett 
„tömített csiszolás” ami a  felület   nagyon finoman szemcsézett csiszolása által jön létre. 
A felületek és fal melletti területek feltétlen  egyenletesen  csiszolandók. A hengeres 
csiszolás és a szélcsiszolás különbsége csiszolórács segítségével egyenlítendő ki. 



 

 
Feldolgozás: Használat előtt alaposan felkeverendő! A 850 olaj-viasz emulziót, vékony 

rétegben,(cca. 60 g/m²) és egyenletesen, rövid szőrű olaj-viasz velúrhenger 
segítségével  hordjuk fel  a készre csiszolt és megtisztított felületre. 
Kevésbé  szívóképes,  és/vagy vastagabb fafajták esetében a felhordás mennyiségét 
csökkenteni kell ahhoz, hogy ragadás mentes, egyenletes száradást érjünk el. 
Kérdéses esetekben  hengeres felhordás helyett használjunk többszöri felhordáshoz 
kettős felületű spatulát (PAD eljárással), mind addig, amíg a felületvédelem és 
egyenletesség feltétele nem teljesül. 
Normál klimatikus viszonyok (20 ºC / 50 % relatív levegő páratartalom) és megfelelő 
huzatmentes szellőztetés esetében a száradási idő cca. 15 órát tesz ki (éjszaka).A 
hosszabb száradási időt  okozó körülmények esetén ( alacsonyabb hőmérséklet, a 
nem megfelelő szellőztetés, bizonyos fafajták tulajdonságai)a teljes megszáradás 
szükséges. 
Egyenletes felület eléréséhez a 850 olaj-viasz emulziót 24 órán belül két 
munkamenetben, vékonyan spatulázva(kettős spatula, cca. 15-20 g/m²)hordjuk fel és 
azonnal fehér PAD segítségével a felületbe bedörzsöljük. Mivel a spatulázott felület 
nagyon gyorsan szárad, felület nagyság függvényében több egytárcsás gépet 
használunk, vagy kisebb szakaszokban dolgozunk. Fafajta szívóképességétől 
függően egy második spatulával történő felhordás is szükséges lehet . 
 
Egzóta fafajták esetében az fa anyagtartalma miatt a száradás elhúzódásával kell 
számolni(pl. Dousse/Afzelia, jatoba,kambala-iroko,meranti,merbau)feltétlenül javasolt 
ezekben az esetekben próbamunka elvégzése, szükség esetén 879-es 
parkettaolajjal alapozunk. 
 
A 850 olaj-viasz emulzió nem alkalmas ipe,afromosia,mahagóni,brazil 
diófa,palisander és wenge fajtáknál, mivel az emulzió gyors száradása ezeknél nem 
lehetséges .Kérdés esetén szaktanácsadónk szívesen áll rendelkezésükre. 
 
Akác, bambusz, füstölt tölgy,eukaliptusz,kempas,olíva,teak és tigerwood esetében 
ügyeljünk arra, hogy takarékosan, nagyon vékony rétegben hordjuk fel az anyagot. 
 
Parafa és OSB lapok esetében a felületi struktúra és az ehhez kapcsolódó megemelt 
felhordási mennyiség miatt hosszabb száradási idővel kell számolni. 
 
Túlzott mértékű anyagfelhordás a felület lassabb száradását és esetleg könnyebb 
ragacsosságot okozhat. Ezért szükséges az esetleges többletanyag gondos 
eltávolítása, az ilyen felületeket  a 879-es parkettaolajjal után kezeljük és PAD-del 
átdörzsöljük. 
 
Alternatív megoldásként lehet az első felhordást spatulával végezni és ezt követően 
fehér PAD segítségével bedörzsölni. Másnap az átszáradás után áthengereljük    
olaj-viasz velúrhengerrel, további  PAD használat nélkül. Ez az eljárási mód 
különösen az utóbb megnevezett problémás fafajtáknál alkalmazható. 

 

 
Ápolási 
útmutatás: 

A DIN 18356 alapján impregnált parkettafelületeket folyamatosan ápolni kell. 
Ehhez javasolt a 861 padlótej és a 892 padlószappan használata. A speciális 
használati utasításokat vegye figyelembe és bizonyítható módon tudassa a 
felhasználóval. 

 

 
Tisztítószer: A 850 olaj és viasz emulzió által okozott szennyeződéseket lehetőség szerint 

gyorsan, a munkakészülékeket használat után azonnal  688-as , vagy 890-es 
parketta alaptisztítóval tisztítsa meg. 
 
Sérült felületi helyek tisztítás után utánolajozással, vagy felületcsiszolással 
javíthatók. 

 



 
Biztonsági 
útmutatás: 

A folyékony anyaggal átitatott feltörlő ruhák használat után azonnal kimosandók, vagy 
egy légmentesen zárható fémtartályba őrizendők.(öngyulladás veszélye !! ) 
 
Vegye figyelembe a biztonsági adatlap utasításait!! 

 

EU határértékek 
ezen termékre:  

Az EU 2004/42 előírása a használatra kész termék maximális VOC 
anyagtartalmára az A termékkategória esetében A/i:500 g/l(2010) 
 
Jelen termék maximális VOC tartalma ˂  500 g/l 
 

 
 

 
Csomagolása: 2.5 l    egyszer használatos kiszerelésben,nettó (144/paletta) 
 

Feltétlenül 
figyelembe 
veendő: 

A megadott adatokkal a gyakorlatban és laboratóriumban elért kísérleteink és  
tapasztalataink alapján szeretnénk Önöket a legjobb tudásunk szerint 
tanácsokkal  
ellátni. Egyedi esetekben jótállást a sokoldalú felhasználási lehetőségek valamint 
a felhasználási és tárolási módok betartásának ellenőrizhetetlensége miatt nem 
vállalunk!  
Mindenféle más felhasználási mód, ami a műszaki előírásainkhoz képest eltér 
feltétlenül  jóváhagyásunkat igényli. Ennek hiányában semmiféle szavatosság 
vállalására sem nyílik lehetőség. A szakma idevonatkozó szabályai és normái 
figyelembe veendők. 
Németországon kívül a mindenkori nemzeti szabályok és előírások alkalmazása  
érvényesül, melyeket a felhasználónak ismernie kell.  
Ezért javasoljuk többszöri próbamunka elvégzését. 
Egyébként minden esetben az Általános Üzleti Feltételeink érvényesek. 
 
Jelen műszaki információval minden eddigi korábban kiadott műszaki adatokkal 
rendelkező tájékoztató anyagunk, termékinformációnk  érvényét veszíti. 
Aktuális kiadás 2010.12.14, a 2008.1.04.-as kiadás érvényét veszti. 

  


