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HARD WAX OILHARD WAX OIL

SATIN

N e j k v a l i t n ě j š í  p ř í r o d n í  o c h r a n a

Tvrdý voskový olej Timberex chrání a významně zvýrazňuje barvy a 
kresbu a umožňuje dřevu přirozeně zestárnout do bohatých různých 
tónů. Ideální na dřevěné podlahy, pracovní desky a nábytek.

• Vyrobeno z rychle vytvrzuj²c²ch pŚ²rodn²ch rostlinnĨch olejŢ a vosku.
• K dispozici v matn®m nebo sat®nov®m proveden²
• Aplikace a povrchová úprava ve stejný den
• Snadná aplikace
• Snadná renovace
• Nezanechává stopy po leštění

Timberex Hard Wax Oil
Ekologický a rychleschnoucí olej na podlahy, 

pracovní desky a nábytek
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Timberex International
RUST-OLEUM MATHYS
Kolenbergstraat 23
B-3545 Zelem - Belgium
Tel: +32 (0)13 460 0200 - Fax: +32 (0) 13 460 0219
www.timberex.com

1. Naneste tenkou vrstvu přípravku Timberex pomocí přírodního štětce nebo 
válečku. Náhodné potřísnění okolních ploch je třeba okamžitě odstranit 
hadříkem.

2. Po 2 hodinách naneste další vrstvu stejným způsobem jako výše.
3. Po 15 minutách odstraňte přebytečný olej pomocí utěrky.
4. Povrch nechte přes noc zaschnout. V případě potřeby lze povrch 

následující den vyleštit bílým nylonovým padem pro dosažení vysokého 
lesku a následující den jej začít lehce používat. Během několika 
následujících dnů bude povrch postupně odolnější vůči vodě. Prvních pět 
dní pouze vysávejte. Jakékoli rozlité kapaliny by měly být během této doby 
okamžitě odstraněny.

BARVENÉ POVRCHY  
TIMBEREX Coloured barvené oleje lze použít před ošetřením povrchu tvrdým 
voskovým olejem TIMBEREX Hard-Wax Oil pro dosažení barevného efektu. 
Aplikujte TIMBEREX Colured podle pokynů na zadní straně plechovky a 
následně následující den TIMBEREX Hard-Wax Oil podle výše uvedených 
postupů.

ČIŠTĚNÍ
Timberex Bio-C Cleaner se doporučuje používat na všechny povrchy ošetřené 
olejem. Před použitím čtěte instrukce na zadní straně plechovky. 

ÚDRŽBA
Použijte Timberex Hard-Wax Oil pravidelně k omlazení povrchu (jednou ročně 
nebo v případě potřeby). Tím se také postupně zvyšuje odolnost proti opotřebení 
a odpadá nutnost opětovného broušení a nanášení.

ZDRAVÍ & BEZPEČNOST
Výrobek není škodlivý ani nebezpečný při vdechování. Při používání oleje 
zajistěte dobré větrání. Všechny bezpečnostní listy jsou k dispozici u distributora.

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Přípravkem napuštěné aplikační nástroje, utěrky apod. je třeba ihned po použití 
vložit do kbelíku s vodou, aby se vyloučilo riziko samovznícení, které je běžné u 
některých přírodních vysychavých olejů na bázi lněného semínka. Kbelík 
umístěte mimo budovu. Obsah musí být zlikvidován v souladu s místními 
předpisy. Společnost a její zástupci jsou často žádáni, aby se vyjádřili k možným 
použitím výrobků Timberex, která se liší od použití popsaných v technických 
listech společnosti. Ačkoli se v takových případech společnost a její zástupci 
vždy snaží poskytnout užitečné a konstruktivní rady, společnost nemůže nést 
odpovědnost za výsledky takových použití, pokud nejsou výslovně písemně 
potvrzeny společností Timberex International.
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Timberex Hard Wax Oil
Ekologický a rychleschnoucí olej na podlahy, 

pracovní desky a nábytek

POPIS 
Timberex Hard Wax Oil je výsledkem nejnovějšího vědeckého výzkumu v oblasti 
péče o dřevo. Šetrný k životnímu prostředí, vodoodpudivý, odolný proti špíně a 
opotřebení. Nepraská, neloupe se a nedělá puchýře. Je odolný vůči vínu, pivu, 
kávě, čaji, ovocným šťávám a perlivým nápojům. V suchém stavu je bezpečný 
pro lidi, zvířata i rostliny. 

OLEJE & TVRDÝ VOSK 
Oleje pronikají hluboko do povrchu dřeva, chrání ho zevnitř a udržují ho zdravé 
a pružné, zatímco tvrdý vosk chrání povrch, takže dřevo je odolné, neklouže a 
snadno se udržuje. Tvrdý voskový olej Timberex se stává trvalou součástí dřeva 
a nevyžaduje broušení.

SLOŽENÍ
Timberex Hard Wax Oil  je založen na směsi přírodních olejů a vosků a složek, 
jako je lněné semínko a sója, a neškodných rozpouštědel bez zápachu. 
Karnaubský vosk se používá k urychlení schnutí oleje a k dosažení krásné 
povrchové úpravy. Žádný z našich výrobků není škodlivý pro lidi, zvířata ani 
rostliny. Žádný z našich výrobků nemusí být opatřen výstražnými symboly a řídí 

DOSTUPNOST
Dostupné v 1 a 5 litrovém balení.
Dostupné jako Saténová a Matná verze.

VYDATNOST
15 m2 - 20 m2 z litru.

SKLADOVÁNÍ 
Timberex Hard Wax Oil by měl být před použitím skladován 8 hodin při teplotě 
20 °C - 30 °C. Zajistěte, aby byl olej před použitím a během něj promíchán. 

PŘÍPRAVA  
Povrch dřeva musí být čistý a suchý. Případný lak nebo lazuru je třeba při 
závěrečném broušení obrousit papírem se zrnitostí P120. Vyčistěte povrch 
pomocí přípravku Timberex Bio-C. Jakmile je povrch suchý, může se začít s 
aplikací Timberex Hard Wax Oil. Před aplikací si pečlivě přečtěte pokyny.

APLIKACE 
Z důvodu schnutí může být aplikace dokončena v jediném dni. Pokud je to 
možné, doporučujeme vždy otestovat na malé ploše. Před použitím a během 
používání přípravek důkladně promíchejte.

Kategorie: A/f 700g/L (2007): 700g/L (2010): Satén: 400gr/L, Mat: 470gr/L 

dodavatel pro ČR:
CLUB MARK BARVY s.r.o.
KHvožďanská 2053/3, 
148 00 Praha 4 Chodov, Czech Republic
Tel: +420 731 737 285
info@clubmarkbarvy.cz ; info@rust-olrum.cz
www.clubmarkbarvy.cz ; www.rust-oleum.cz




