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Tulajdonságai:  Alkalmas:különösen nagy terhelésnek kitett  objektumokban 

 Erősen terhelhető beeresztő olaj szívóképes fa aljzatokra 

 Hengerelhető,szórható,kenhető 

 Felhasználásra kész 

 Nemesített természetes olajokon alapul 

 Takarékos felhasználás  
 

Felhasználás:       

 Mindenféle kemény és lágy fa padlóburkolatokhoz 

 Deszkapadlóhoz,fa burkolathoz,ipari padlóhoz,rezgő padlóhoz ,fűtött 
esztrichen lévő padlóhoz, OSB laphoz és egzóta fatípusokhoz 

 Olaj-viasz és hozzá csatlakozó impregnálási rendszer alá alapozóként  
 

 
 
Műszaki adatok:  

Szín: 
            
Barnás-átlátszó                       

 Sűrűség: 0,86 g/cm³               
 Állag: Alacsony viszkozitás             
 Tisztító: KH hígító, 890 parketta alaptisztító 
 Felhordás: Olaj-viasz henger, kettős felületű 

spatula 
 Anyagszükséglet: 80-100 g/m²  hengerlésekként, 

cca. 30 g/m² spatulázással 
 Száradási idő: Fafajta és aljzat tulajdonságok 

függvényében cca. 18 óra 
hengerlésekként 
cca.8-12 óra spatulával történő 
felhordásokként 

 Első óvatos használat: 24 óra múlva 
 Végső kikeményedés: 6-8 nap múlva, szőnyeget csak 4-6 hét 

elteltével szabad leteríteni 
 Legjobb feldolgozás: 60 hónapon belül eredeti 

csomagolásban,bontott csomagokat 
mielőbb felhasználni 

 Fagyveszélyes: Nem 
 GefStoffV jelzés: Nincs 
 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 -es fakitt  oldattal – csiszolóporral keverve- elsimítjuk 
 A finom csiszolást a fafajtától és a 879 Parketta olaj beszívódási képességtől függően 
végezzük el. Ahhoz ,hogy az anyag beszívódása tökéletes legyen ,elkerülendő az 
úgynevezett „tömített csiszolás” ami a  felület   nagyon finoman szemcsézett csiszolása 
által jön létre. Javasolt a csiszolást csiszolórács alkalmazásával befejezni. 

 

 



Feldolgozás: A göngyöleg használat előtt jól felrázandó. A készre csiszolt és feltisztított fa felületet 
olaj-viasz henger segítségével a 879 parketta olajjal egy-két alkalommal bevonjuk. 
Tócsa keletkezését kerüljük el. A 879 parketta olaj   felületen történő egyenletes 
felhordása céljából javasolt a spatulázás,vagy szórás után gumilehúzó segítségével 
a többletanyagot eltávolítani és ehhez csatlakozóan  egytárcsás csiszológép 
segítségével (fehér PAD)a felületbe bedörzsölni. 
A normális helyiséghőmérséklet  a feldolgozás alatt15-20 ºC, a levegő  relatív 
páratartalma  50-60% között legyen. 
Gondoskodjuk a száradáskor az egyenletes  szellőztetésről, huzat és közvetlen 
napsugárzás elkerülendő. 
Teljes átszáradás után ( cca. 8-10 nap) javasolt 877 folyékony viasszal, vagy 861 
padlótejjel a pórusokat bezárni. 
 

 

 
Ápolási 
útmutatás: 

Az olajozott parkettafelületeket folyamatosan tisztítani és ápolni kell. Ehhez javasolt 
a 861 padlótej és a 892 padlószappan használata. 
Az olajozás, viaszolásra vonatkozó  használati utasításokat vegye figyelembe és 
bizonyítható módon tudassa a felhasználóval. 

 

 
Tisztítószer: A 879 High Parketta olaj által okozott szennyeződéseket lehetőség szerint 

gyorsan, a munkakészülékeket használat után azonnal  688-as  oldattal,vagy  
890-es parketta alaptisztítóval tisztítsa meg. 

 

EU határértékek 
ezen termékre:  

Az EU 2004/42 előírása a használatra kész termék maximális VOC 
anyagtartalmára az  A/f/Lb :700 g/l(2007) /700 g/l(2010) 
 
Jelen termék maximális VOC tartalma 700 g/l 
 

 

 
Csomagolása: 2,5 l , 10 l  egyszer használatos kiszerelésben,nettó  
 

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 2008.11.04, a 2004.05.018.-as kiadás érvényét veszti. 

  


