
                                               

RZ 361 Natur Hartwachsöl 
 
Kombinácia prírodného oleja a vosku na ošetrenie drevených podláh. 
 
Oblasť použitia:                                                     
 
Špeciálny prostriedok vyrobený na základe 
kombinácie tvrdých voskov a modifikovaných, 
prírodných olejov pre prvú povrchovú úpravu 
a impregnáciu všetkých neošetrených parkiet, 
drevených a korkových podláh. 
  
Vhodný na: 
 
♦ zbrúsené parkety 
♦ zbrúsené vysoko hranené lamelové parkety 
♦ zbrúsené parketové podlahy, vrátane podláh 
   z dosiek 
♦ všetky neošetrené parkety, drevené a korkové 
   podlahy  
 
Výhody výrobku/vlastnosti: 
 
♦ odpudzuje vodu, nečistoty, oteru vzdorný  
♦ vysoko kvalitné komponenty ošetrovania 
♦ s modifikovaným prírodným olejom 
♦ pripravený na použitie 
 
Technické údaje: 
 
Druh obalu:                                                    plechová nádoba 
Veľkosť balenia:                                           1 000 ml 
Skladovateľnosť:                                           bez obmedzenia 
Spotreba:                                                        cca 35 ml/ m²    

Výdatnosť balenia:                                  cca 15 m² (v dvoch vrstvách) 
Teplota pri spracovaní: 18 – 25 ºC 
Možnosť ďalších úprav: po cca 1 hod. 
Pochôdznosť:                                                 po cca 24 hod. 
 
 
 

 



 
 
Dôležité upozornenie: 
 
Spotreba môže kolísať v závislosti na druhu a savosti impregnovaných parkiet resp. dreva a na 
vlastnostiach povrchu. 
 
Príprava: 
 
Pred použitím RZ 361 Parkett Hartwachsöl podlahu dokonale pozametať a voľné nečistoty 
odstrániť. 
 
Spracovanie:     
 
1. Nádobu nechajte temperovať na teplotu miestnosti. 
2. RZ 361 Parkett Natur Hartwachsöl nanášajte na  
    podlahu špachtľou a to minimálne dvakrát.  
    V prípade veľmi savých drevín je potrebné  
    nanášanie špachtľou viac ako dvakrát. 
3. Po cca 30 – 45 min. odstránime z podlahy 
    prebytky materiálu pomocou bieleho padu.  
    Toto odstránenie prebytkov je nutné urobiť po  
    každom špachtľovaní. Pri väčšom množstve  
    prebytkov egalizujte padom zeleným. 
4. Pracovné náradie po použití vyčistiť. 
5. Pre dlhú životnosť podláh sa odporúča pravidelné 
    ošetrovanie výrobkom RZ 380 Holzbodenseife. 
 
Dôležité upozornenia: 
 
Originálne balenie je v stabilnom prostredí skladovateľné bez obmedzení. 
Chrániť pred mrazom a veľkými výkyvmi teplôt skladovania. Otvorené balenia opäť dobre 
uzavrieť. 
Najlepšie podmienky pre spracovanie sú mierna vlhkosť vzduchu (cca 65%) a normálna  
izbová teplota (18 – 25 ºC). Vyššia teplota a nižšia vlhkosť skracujú dobu schnutia. 
Dodržiavajte návody na čistenie a ošetrovanie. 
 
Ochrana práce a životného prostredia: 
 
Pri spracovaní dobre vetrať. Nefajčiť, nepoužívať otvorený oheň či svetlo. Pri práci používajte 
ochranné rukavice a ochranné krémy na pokožku. Dbajte na upozornenia uvedené na etikete 
výrobku a v bezpečnostnom liste. 
 
 
 

 



 
                       
Dôležité upozornenie: 
 
Nanesená impregnácia nie je vznetlivá, avšak pri padoch alebo textilných materiáloch 
nenasýtených týmto prostriedkom existuje nebezpečenstvo samovznietenia! Preto nasýtené 
handry, pady a pod. treba  namočiť do vody a skladovať/ likvidovať v dobre uzavretých 
nádobách. 
 
Likvidácia odpadu: 
 
Neriedený výrobok v žiadnom prípade nevylievať do kanalizácie, vodného radu alebo do zeme. 
Prázdne obaly bez zvyškov opláchnuť vodou a v súlade s miestnymi/úradnými predpismi 
likvidovať ako recyklovateľný odpad (DSD). 
 
Tieto údaje vychádzajú z našich dôkladných výskumov a skúseností. Kvalita Vašej práce závisí 
od Vášho odborného posúdenia staveniska a správneho použitia výrobku. V prípade pochybností 
vykonajte vlastnú skúšku alebo si vyžiadajte technickú poradu k aplikácii. Dbajte presne na 
návod na použitie, ktorý je na etikete výrobku. 
 
Zverejnením tohto technického listu strácajú platnosť skôr uvedené technické listy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


