
PRODUKTA INFORMĀCIJA | 
INTERJERS 

Lappuse1 - POLYX®-OIL EFFECT 
RAW 

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG · Affhüppen Esch 12 · D-48231 Warendorf, 

Vācija Telefons +49 (0)2581/922-100 · Fakss +49 (0)2581/922-200 · info@osmo.de · 

www.osmo.de 

 

 

 

 

 

 

HARTWACHS-ÖL EFFECT RAW 
Slavenā Hartwachs-Öl Effect eļļa 

bez mitras iedarbības efekta! 
 

3044 Dabiska 

Caurspīdīga 

 

1 PĀRKLĀJUMS 

 

PRODUKTA APRAKSTS 

Caurspīdīga, matēta koka apdare, kas unikāli 

apvieno vasku un dabīgo eļļu īpašības un 

priekšrocības vienā produktā. 

Osmo Hartwachs-Öl Effect Raw eļļa ir izturīga pret 

netīrumiem un skrāpējumiem, ūdens atgrūdoša un 

rada virsmu, kurai ir patīkami pieskarties. 

Salīdzinājumā ar parastajiem apdares materiāliem, 

augu sastāvdaļu izmantošana veido daudz 

vienmērīgāki tonētu un harmoniskāku izskatu. 

Vienkārša uzklāšana, bez grunts vai 

starpslīpēšanas – tas taupa laiku un naudu! 

Piemērojams kokam; ūdens atgrūdoša virsma 

neplaisā, nelobās, neveido kārtas vai burbulīšus. 

Izturīgs pret vīna, alus, kolas, kafijas, tējas, sulas, 

piena un ūdens traipiem saskaņā ar Vācijas DIN 

68861-1A  standartu –bez plankumiem. Pabeigta 

apdare ir droša cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem 

(noturīga pret sviedriem un siekalām saskaņā ar 

Vācijas DIN 53160 standartu, kā arī piemērojama 

bērnu rotaļlietām saskaņā ar. EN 71,3 standartu). 

 
IETEICAMAIS LIETOJUMS 

Osmo Hartwachs-Öl Effect Raw produkts ir 

piemērots viegli krāsojamas koksnes virsmas 

apdarei un aizsardzībai iekštelpās, piemēram, 

grīdas segumiem un mēbelēm. 

 
SASTĀVDAĻAS 

Uz dabīgo augu eļļu un vasku bāzes (saulespuķu, 

sojas un dadžu eļļas, karnaubas vasks un kandelila 

vasks), parafīns, titāna dioksīda baltais pigments, 

sikatīvs (žūšanas piedevas) un ūdens atgrūdošas 

piedevas. Dearomatizēts vaitspirts (nesatur benzolu). 

Produkts ES noteiktā robežvērtība (cat. A/i): 500 g/l 

GOS (2010). Produktssaturmax.500 g/l GOS. 

Detalizēta sastāvdaļu informācija pieejama pēc 

pieprasījuma. 

TEHNISKIE DATI 

Relatīvais blīvums: 0,94-0,96 g/cm³ 

Viskozitāte: >70s DIN EN ISO 2431/3 mm, 

tiksotrops 

Smarža: vāja/maiga, pēc nožūšanas bez smaržas 

Uzliesmošanas temp.: > 60°C DIN EN ISO 2719 

 
UZGLABĀŠANA 

Līdz 5 gadiem un ilgāk, ja tvertni glabā sausā vietā 

un cieši aizvērtu. Ja sabiezējusi sala ietekmē, pirms 

lietošanas turēt 24-36 stundas istabas temperatūrā. 

 
VIRSMAS SAGATAVOŠANA 

Koka virsmai jābūt tīrai, sausai un nesasalušai 

(mitruma saturs max.18%). 

Osmo Hartwachs-Öl Effect Raw produkts ir gatavs 

izmantošanai. Neatšķaidīt. Pirms lietošanas kārtīgi 

samaisīt. 

Rūpīgi notīriet vecos, mikroporainos traipus. Vecās 

krāsas un lakas ir pilnībā jānoņem. Vispārīgs 

nosacījums ir putekļu maskas valkāšana slīpēšanas 

laikā. Nelielām plaisām, lielākiem salaidumiem vai 

caurumiem kokā izmantot (Osmo Wood Filler). 

Slīpējiet koka virsmas uzmanīgi. Sāciet ar rupju 

smilšpapīru – beidzamie virsmas pulēšanas darbi 

P120- 150, mēbelēm P180-240. Pirms virsmas 

eļļošanas, notīriet slīpēšanas putekļus ar slotu vai 

putekļsūcēju. Pabeigtu virsmu ietekmē vairāki 

faktori, tostarp arī koksnes stāvoklis. Tāpēc 

vienmēr nepieciešams produkta uzklāšanas 

izmēģinājums, īpaši nezināmām virsmām. 

 
UZKLĀŠANAS PAŅĒMIENI 

Plānā kārtā uzklājiet uz tīras un sausas koksnes tās 

šķiedru virzienā ar Osmo dabīgo saru otu vai Osmo 

mikrošķiedras rullīti, Osmo grīdas otu. 

Ļaujiet nožūt 24 stundas, nodrošinot labu 

ventilāciju. 

Pēc nožūšanas ātri uzklājiet plānu otro kārtu. 

Atjaunojot vai vēlreiz pārklājot jau iepriekš eļļotu 

virsmu, parasti pietiek ar vienu pārklājuma kārtu uz 

tīras un sausas virsmas. 

30 m²/1l 
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DARBARĪKU TĪRĪŠANA 

Ar Osmo Brush Cleaner (nesatur aromātiskus 

savienojumus). 

 
ŽŪŠANAS LAIKS 

Apm. 24 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 
23°C/50% rel. mitrums). Zemāka temperatūra un/vai 
augstāks gaisa mitrums var paildzināt žūšanas 
laiku. Nodrošināt labu ventilāciju žūšanas laikā. Pēc 
2-3 nedēļām, virsma ir pilnībā un viscaur 
sacietējusi. 

 
PĀRKLĀJUMS 

1 litrs pārklāj apm. 30 m² (viena pārklājuma kārta). 

Pārklājums ir būtiski atkarīgs no koksnes īpašībām. 

Visa informācija attiecas uz gludām un 

ēvelētām/zāģētām virsmām. Cita veida virsmas var 

radīt atšķirības pārklājumā. 

 
PIEZĪMES 

Hartwachs-Öl Effect Raw eļļa nemanāmi aizsargā 

koksni. Izmantojot pārāk daudz produkta 

uzklāšanas brīdī un nepietiekamas ventilācijas 

gadījumos, paildzinās žūšanas laiks un rodas 

tipiska eļļas smarža. 

Jebkuru otas triepienu ir iespējams notīrīt ar 

nelietotu, sausu mikrošķiedras rullīti 30 minūtes pēc 

produkta uzklāšanas. 

Dabīgais koka krāsas tonis tiek saglabāts – 

produkts neuzlabo koka krāsas toni, nav pastāvīgas 

mitras iedarbības efekta. 

Uzklājot produktu uz tumšām/sarkanīgām koku 

sugām, Hartwachs-Öl Effect Raw apstrādātā virsma 

nedaudz līdzinās baltam krītam. 

Ieteicams izmēģinājuma pārklājums! Uz sveķainām 

un sastāvdaļām bagātām cietkoksnēm (piem, 

Wenge, Merbau, Jatoba u.c.) mēs iesakām 

izmantot Osmo Klarwachs produktu. Ieteicams 

izmēģinājuma pārklājums! 

Uzmanību: Ar drānu uzklājiet ne vairāk kā vienu 

kārtu skapju un atvilktņu iekšpusē. 

UZMANĪGI 

Uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā. Izvairieties 

no produkta nokļūšanas acīs, uz ādas vai drēbēm. 

Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, lūdzu, 

parādiet produkta iepakojumu vai etiķeti. 

Izmantojiet tikai ārpus vai labi vēdinātās telpās. 

Uzmanību: Nekavējoties izmazgājiet drāniņu, kas 

lietota ar šo produktu vai glabājiet to hermētiskā 

tvertnē (pašaizdegšanās iespēja). Nožuvusī apdare 

tiek klasificētā ar B2 (viegli uzliesmojošs) saskaņā 

ar DIN 4102 normatīviem. 

Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma. 

 
PĀRSTRĀDE 

Atbrīvojieties no produkta pārpalikumiem un pilnībā 

iztukšojiet iepakojuma saturu saskaņā ar vietējiem 

normatīvajiem aktiem (atkritumu pārstrādes kods 

Nr. 08 01 11). Tikai pilnībā tukšas bundžas ir 

iespējams pārstrādāt. 

 
KRĀSU TOŅI 

3044 Dabiska, caurspīdīga 

 
TVERTŅU TILPUMI 

0,75 L; 2,50 L; 25 L 

 
Iepriekš minētā informācija tiek sniegta pēc mūsu 

vislabākajām zināšanām, tomēr neuzliek mums 

atbildību. 
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