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CLOU Hartwachs-Öl antibakteriell
antibakteriální olej s tvrdým voskem na dřevo ve vnitřním prostředí

Charakteristika
Antibakteriální bezbarvý olej s tvrdým voskem s integrovanou hygienickou ochranou, avšak bez klasických 
biocidních látek. Chrání surové nebo už dříve olejované dřevo ve vnitřním prostředí tím, že dlouhodobě 
zabraňuje usídlování bakterií a hub na dřevěném povrchu. Je vyrobený na bázi voskovaných společně 
svařených olejů a přírodních pryskyřic a doplněný patentovanou technologií stříbrných nanočástic. 
Antimikrobiotické působení je certifikováno podle japonské normy JIS Z 2801. 

Opracované plochy odpovídají požadavkům normy DIN EN 71, díl 3 (bezpečnost dětských hraček) a 
požadavkům § 35 Zákona o potravinách a spotřebním zboží (dříve norma DIN 53160, odolnost slinám a potu).

Použití
Hartwachs-Öl antibakteriell vytvoří hladký příjemný mechanicky dobře zatížitelný povrch, který odpuzuje špínu. 
Je odolný vodě a chemikáliím běžným v domácnosti. Používá se na dětský nábytek, hračky, pracovní desky, 
postele a jiná dřevěná zařízení interiéru.

Zpracování 
Měkkým, čistým tampónem (bavlněný hadr) anebo širokým plochým štětcem. 

Vydatnost
1 litr vystačí na přibližně 18-23 m2 jednoho nátěru.

Schnutí
Nános vosku vyžaduje schnutí přes noc. Je možné provést pouze jeden nános v jednom dni.

Příprava plochy
Dřevo musí být čisté, suché a bez mastnoty a prachu. Neopracované surové dřevo je nutné nejdříve přebrousit 
papírem zrnitosti 180/220 a pečlivě odstranit brusný prach. 

Návod k práci
• Obsah balení nejdříve dobře rozmíchejte!
• Na připravený, suchý, čistý povrch dřeva naneste Hartwachs-Öl antibakteriell měkkým plochým štětcem 

nebo tampónem (do sebe zabalený kus čisté bavlněné látky) ve směru vláken dřeva. Po 20-30 minutách
hadrem, který nepouští nitky, odeberte nevsáknutý olej a rovnoměrně jej vetřete do povrchu.

• Podle stupně zatížení povrchu naneste olej Hartwachs-Öl antibakteriell 2-3x, v jednom dni provádějte 
jen jeden nános. Mezi jednotlivými vrstvami povrch lehce přebruste brusivem zrnitosti 280, odstraňte 
prach.

Čištění nářadí
Pracovní náčiní ihned po použití umyjte ředidlem CLOU EV-Verdünnung. Použité hadry před likvidací nechejte 
rozprostřené vyschnout anebo je namočte do vody, protože by mohlo dojít k jejich samovznícení.

Ošetřování
Olejované plochy čistěte jen vlhkým (ne mokrým) hadrem, případně podle zatěžování plochu přeolejujte olejem 
Hartwachs-Öl antibakteriell.

Skladování a likvidace
Skladuje v dobře uzavřeném originálním balení v suchu a chladnu, chraňte před mrazem. Po otevření obalu má 
obsah jen omezenou trvanlivost.
Obaly se zbytky předávejte na sběrné místo starých laků. Doporučené klíčové číslo odpadu podle Evropského 
katalogu odpadů je 08 01 12. 
K recyklaci předávejte pouze beze zbytku vyprázdněné obaly.

Hořlavý. Opakovaná expozice může způsobit vysušení a rozpraskání kůže. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Nevylévejte do kanalizace. Při požití ihned vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 
Zpracovávejte jen v dobře větraných prostorách. Obsahuje soli kobalt(2+), 2-butanonoxim. Může vyvolat 
alergické reakce. UN 1263 barvy   třída 3, III ADR
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