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Termékleírás: A diffúziót nem gátló felületkezelés alapvető fontosságú ahhoz, hogy a fapadlózat megőrizze természetes 
tulajdonságait, mint pl. a nedvesség-felvétel és -leadás, ami a lakótér klímájának javulását eredményezi. A 
lakkbevonat megakadályozza a padló diffúzióját, a lakkréteg idővel megrepedezik, a nedvesség behatol a 
repedésekbe, ami a fa elszürküléséhez-károsodásához vezet. Ilyen padló kezelése előtt alapos csiszolás 
szükséges.  
A felület megszilárdítása és a pórusok befedése érdekében padlóolajjal két kezelést alkalmazunk. Ennek célja 
az egyenletes, selymes csillogás és a mechanikai ellenálló-képesség növelése. A viaszfelület szilárdságát 
jelentős mértékben a carnaubaviasz biztosítja.  
A carnaubaviasz a legkeményebb természetes viasz melyet egy brazíliai pálmafajta leveleiből vonnak ki. A 
vékony, vízlepergető hatású viaszréteg az esős évszakban segít levezetni a levelekre hulló csapadékot, a 
száraz időszakban pedig védi azokat a kiszáradás ellen. 

    Összetétel: Lenolaj, lenolaj-standolaj, faolaj-standolaj, balzsam terpentinolaj, carnaubaviasz, méhviasz, ólommentes 
szárítóanyagok. 

    Tulajdonságok: • szennyeződés- és vízálló 
• diffúzióképes 
• antisztatikus 
• selymesen csillogó 
• kenőcsszerű állagú 
• könnyen feldolgozható 
 

 

    Felhasználási 
területek: 

Padlóolajjal alapozott fa-, parafa- és kőpadló felületkezelésére. Erős igénybevételnek kitett felületekre, mint 
ajtók, lépcsők, bútorok. 
 

     

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ: 
 

Viaszolás: A padlóviaszt vékonyan és egyenletesen kenje fel, nagyobb felületekre viaszológép használata javasolt. A 
viaszt melegítse fel 60ºC-ra, a csurgassa a padlóra, és a géppel egyenletesen kenje el. 4-6 óra után a felületet 
ronggyal, kefével, vagy polírozó géppel fényesítse csillogóra. 
Feldolgozási hőmérséklet: min. 10ºC. 
A megszáradt feleslegek fehér fátyolként megmaradnak, ezek tisztítógéppel vagy dörzsszivaccsal 
eltávolíthatók. 
 

Tisztítás és 
ápolás: 

Ha a padló elveszítette selymes csillogását, tisztítsa vizes ronggyal (szappan nélkül), majd kezelje újra. Nagy 
felületen végzett tisztításra 2,5%-os szódalúgot (Art. Nr. 992) javaslunk. 
Mindkét esetben alkalmazzon frissítő kenést padlóolajjal és padlóviasszal. 
 

Várakozási idő: 4-6 óra után, 20ºC hőmérsékleten a viaszos felületet fényesíteni kell. Kb. 24 óra után a viasz megszilárdul. A 
felületet az első 3-4 hét alatt használja kíméletesen. 

Maradványok 
eltávolítása: 

A szerszámokat használat után azonnal mossa balzsam-terpentinolajjal (Art. Nr. 447), majd meleg 
szappanos (marseilles-i szappan, Art. Nr. 220) vízzel. 

Anyagszükséglet: Kb. 50 m2/liter, vagy 0,02 liter/m2. 
Egyéb: A természetes olaj-tartalom miatt idővel a kevés fénynek kitett felületeken sötétedés figyelhető meg.  

El nem távolított vasforgácsok a padlóviasszal való érintkezés során elszíneződéseket eredményezhetnek. 
    Kiszerelés: Art. Nr. 500   0,5 l  
 Art. Nr. 501   1,0 l  
    Tárolás: Hűvös, száraz, fagymentes, jól szellőző helyen, zárt edényben a padlóviasz min. 2 évig megőrzi minőségét.  

A viasz állaga hosszú időtartamú, vagy szakszerűtlen tárolás során megváltozhat (kiválások, grízesedés). 
Ebben az esetben a nyitott dobozt vízben melegítse fel, míg az olvadék kitisztul. Ezután gyorsan hűtse le. 

    Hulladékkezelés: A termék maradványait ne engedje bele a szennyvízcsatornába, hanem tárolja légmentesen lezárva: később 
felhasználható. Száraz maradványok háztartási hulladékként kezelendők. 

    Jelölése: F: tűzveszélyes 
Xn: enyhén mérgező 

    Biztonsági 
előírások: 

A száradóolaj tartalom miatt fennáll a termékkel átitatott rongyok kigyulladásának veszélye! 
Átitatott kenő- és tisztítórongyok szabadban szárítandók vagy tűzmentes, zárt edényekben tárolandók 
(fémdoboz, vagy üveg). Használat során ügyeljen rá, hogy az olaj ne kerüljön érintkezésbe porózus, 
szívóképes szigetelőanyaggal, itt is fennáll az öngyulladás veszélye. A termék használat közben gyúlékony 
gőzöket fejleszthet. Tartsa távol hőtől, szikrától, lángtól! Munka közben szellőztessen! 
Gyermekektől elzártan tárolandó! 
Vegye figyelembe a természetes alapanyagok által kiváltott lehetséges allergiákat. A természetes olajok 
száradásakor jellegzetes szag jelentkezik, amely néhány nap múlva megszűnik. 
 
 

    Az adatlapokban leírt információkat a gyártó birtokában lévő legújabb tapasztalatok szerint állítottuk össze. Az egyéni felhasználási 
módok, az eltérő környezeti hatások illetve a különböző anyag- és felülettípusok miatt a gyártó/forgalmazó által megadott használati 
utasítások érvényessége nem általános. Felhasználás előtt ellenőrizze, hogy az adott termék összeférhető-e a kezelendő felülettel 
(próbamázolás). A mindenkori felhasználó felelőssége a helyben hatályos jogszabályok betartása. Újabb kiadás, vagy 
termékváltoztatás esetén a korábbi utasítások érvényességüket vesztik. 

 2001.10. 
 


