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Tvrdý olej HeneVital Premium 

 

POPIS PRODUKTU 

 
Tvrdý olej HeneVital Premium je bezbarvý biologický tvrdý olej pro jakostní nábytek z masivu a 
dřevěné vnitřní vybavení na bázi přírodních rostlinných olejů, mastných kyselin a pryskyřic s přísadou 
sušin bez obsahu olova a kobaltu, s mírnou vůní. Není samozápalný! 

 
Tvrdý olej HeneVital Premium je snadno zpracovatelný, po oxidačním uschnutí vytváří nesmazatelný  
ochranný film s dobrou adhezí, proniká rovnoměrně do dřeva a nezdrsňuje podklad. Vytváří 
paropropustné povrchy s otevřenými póry. 
Opravy a oživení olejovaných povrchů jsou spojeny s velmi nízkými náklady.  

 
Produkt odpovídá normě ÖNORM EN 71-3 „Bezpečnost hraček – Migrace určitých prvků“. 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE  

Barva: bezbarvý, bílý 

Dodávaná viskozita: cca 15 s v pohárku DIN 4 mm při 20°C 

Hustota: cca 0,85 g/ml (bezbarvý), cca 1,00 g/ml (bílý) 

Stupeň lesku: hedvábný lesk, v závislosti na aplikovaném množství 
 

Použití 

- Pro jakostní nábytek z masivu, panely a lišty, jakož i dřevěné předměty v interiéru  
- Při příležitostném kontaktu s potravinami nelze očekávat žádné významné ohrožení. 

- Vhodný pro povrchovou úpravu teakového dřeva 

- Použitelný také pro podlahy z korku a přírodního kamene 

- Použitelný také na bělené podklady 
  

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ 

 
Příprava podkladu: 

 
Zábrus dřeva 240-320, v závislosti na druhu dřeva, způsobu aplikace a požadovaném efektu 

 

Zpracování: 

  

Štětcem nebo měkkým scotch brite s přebytkem nanést, vetřít a přebytek 

pečlivě utřít bavlněným hadříkem. 
  
aplikované množství 60 - 80g/m² 

Pro docílení vysoce kvalitního  povrchu se po zaschnutí přes noc a dílčím 
vyhlazení provádí 2. vrstva. 

 
 

   
 

  Způsob aplikace: ruční 

nanášení 

 
 

  
 

   
 

   
 

   
 

 

 Způsob aplikace: nanášení 
válečkem cca 10g/m² vyhlazovací váleček (tvrdá guma), stohovací sušička  

 

  20-50 g/m² v závislosti na savosti podkladu; 
pomocí olejového ředidla HeneVital nastavte viskozitu pro stříkání, 
nastříkejte a přebytek pečlivě setřete, stohovací sušička 

 

 
 

 Způsob aplikace: stříkání  
 

   
 

 
 Způsob aplikace: ponor 

Zřeďte olejovým ředidlem HeneVital, v závislosti na druhu dřeva a 
předúpravě.  
Přebytek pečlivě setřete bavlněnými hadříky.  
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 Korekce viskozity: 
olejové ředidlo HeneVital 

V případě potřeby, např. u tvrdých druhů dřeva, lze ředit 20 %. 

 Schnutí: Oxidativní schnutí probíhá při pokojové teplotě cca 12-16 hodin v závislosti na 
aplikovaném množství 

 Dokončení: 

Při dobrém zábrusu dřeva může být dostačující již jedna vrstva po okartáčování a 

schnutí přes noc.  
Plochy vyšší kvality se docílí další vrstvou tvrdého oleje Hene Vital  

Premium nebo tvrdého voskového oleje HeneVital Premium.  

 Čisticí prostředek: olejové ředidlo HeneVital  

 Ošetřování: 
čisticí balzám HeneVital 
ošetřovací vosk HeneVital 

 Oprava poškozených míst: 
 
 
 
 
míst: 

Viz ošetřování oleji a olejovými vosky HeneVital 

 Legislativa VOC: 
mezní hodnota EU pro produkt (kat. A/f): 700 g/l. 
Tento produkt obsahuje maximálně 475 g/l VOC. 

 

 Velikost nádob: 1 l a 5 l 

 Skladovatelnost: 12 měsíců v uzavřené originální nádobě 

Skladovací teplota: nemá přesáhnout 30° C 
 
 

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 
 

 

❖ Před zpracováním dobře promíchejte. 

❖ Případný vytvořený film před mícháním opatrně odstraňte. 

❖ Doporučuje se kontrola povrchu (především u pórovitého dřeva) a případné dodatečné ošetření 
suchým bavlněným hadrem. 

❖ Nádobu vždy dobře uzavřete a chraňte před vniknutím vzduchu.  

❖ I když jsou plochy ošetřené tvrdým olejem HeneVital Premium po krátké době již suché a 
stohovatelné, požadovaná chemická a mechanická odolnost je dosažena teprve po vytvrzení po 
několika dnech (20° C/ 65% RF). 
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