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Technický list 
 
 

HARDWAX PARQUET 
OIL 1030 
Voskový parketový olej 

cod. 4950 

 

 

    

 
POPIS 
Hardwax Parquet Oil 1030 je směs jemných 
olejů a přírodních mikronizovaných vosků, 
které zvýrazňují přirozenou krásu dřeva. 
Jedná se o ošetření na bázi přírodních olejů 
vyztužených kvalitními pryskyřicemi pro 
konečnou úpravu dřevěných podlah v jedné 
nebo dvou vrstvách. Je ideální pro ochranu 
surových dřevěných povrchů. Odolává vodě a 
všem typům skvrn, usnadňuje konečnou 
úpravu a péči o jakékoli neošetřené parkety. 
Přídavek speciálních vosků umožňuje získat 
povrchy s přirozeným efektem, se stejnou 
odolností proti poškrábání, ale vyšší měkkostí 
na dotek a zvýšenou krycí schopností. Pozor: 
některá exotická nebo vysoce zbarvená dřeva 
mohou zpomalit nebo značně prodloužit 
proces tvrdnutí parketového oleje s tvrdým 
voskem. Při ošetřování těchto povrchů 
naneste tenkou první vrstvu a zajistěte 
dostatečně větrání. Pouze pro vnitřní použití. 

SPOTŘEBA 
10-15 m²/l na jeden nátěr v závislosti na 
způsobu aplikace a stupni nasákavosti dřeva. 

OBLAST POUŽITÍ 
Vnitřní povrchy ze surového dřeva nebo dřeva 
předem ošetřeného olejem Borma. Vhodné 
pro konečnou úpravu podlah, dveří, oken, 
soklových lišt a dalších dřevěných předmětů. 
Vhodné i na dřevěný nábytek. Nedoporučuje 
se pro venkovní použití. 

CERTIFIKÁTY 
Certifikát EN71.III - Bezpečnost pro hračky  

Certifikát IBR - certifikace pro zelené budovy 
vydaná institutem Rosenheim IBR. 

VOC Francouzská certifikace A+ pro emise 
těkavých organických látek ve vnitřním 
prostředí (VOC). 

 
ČIŠTĚNÍ A ŘEDĚNÍ 
Produkt připravený k použití. V případě 
potřeby lze ředit až 15 % Solvoil 04 

 

 
 
 



HARDWAX PARQUET OIL QUICK 1030 p. 2 of 3 

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy 
Distributor ČR: Paulín CZ, s.r.o. - tel.: + 420 777 718 601, + 420 732 465 464 - www.barvir.cz - email: paulin@paulin.cz 

 

 

 
 
Technické parametry MJ Hodnoty 
Hustota g/cm3 0,87 ± 0,02 
Viskozita, Ford#4 sec.  25 ± 2 
Suchý zbytek % 45 ± 2 
Doba zasychání (20°C) hod. Bezprašnost: 2–4, Přetíratelnost: 4–6 v 

závislosti na tloušťce a nasákavosti dřeva 

Doba úplného zaschnutí: hod. 12-24 
 
 

PŘÍPRAVA POVRCHU 
Zbroušením parket získáte hladký, čistý 
povrch bez olejů, mastnoty, vosků, silikonů a 
starých nátěrů. Vyplňte praskliny a nerovnosti 
povrchu. Finální broušení brusným papírem o 
zrnitosti 150-180 vede k lepšímu estetickému 
výsledku konečné úpravy. Před nanesením 
základního nátěru vysajte všechny zbytky 
prachu. Vlhkost dřeva musí být mezi 9 % a 12 
%. 

PRACOVNÍ CYKLUS 
1. Pro konečnou úpravu impregnačním 
olejem: aplikujte přímo na obroušené a 
oprášené dřevo v  1 nebo 2 vrstvách, štětcem 
nebo měkkým bavlněným hadříkem, pro 
celkovou vydatnost cca. 80 g / m² produktu. V 
případě potřeby, zvláště u mírně porézního 
dřeva, lze první nátěr zředit Solvoil 04. 

2. Pro konečnou úpravu jako lak: naneste 
přímo na obroušené a oprášené dřevo, 1 
nebo 2 nátěry válečkem nebo štětcem, pro 
celkovou vydatnost cca. 180 g / m² produktu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZPŮSOB POUŽITÍ 
Pracovní teplota by neměla být nižší 
než + 5 °C. Před aplikací produkt 
důkladně promíchejte. Používejte 
čisté nádoby a nástroje. Aplikujte v 
doporučeném množství. 

Produkt lze nanášet štětcem, 
válečkem nebo hadrem. 

Nanášejte rovnoměrně a ne 
nadměrně. 

Nechte zaschnout 4-6 hodin.               
Než budete pokračovat, počkejte na 
dostatečné vytvrzení. 

Před nanesením druhé vrstvy obruste 
brusným papírem o zrnitosti 220-240 
(broušení musí být lehké, ale 
rovnoměrné) a dokonale oprašte. 

Naneste alespoň další vrstvu. 

Počkejte 24 hodin na úplné vysušení. 
 

 
TECHNICKÉ DOPORUČENÍ: 
Před použitím dobře promíchejte. Pro 
dosažení pravidelného schnutí nanášejte 
stejnoměrné, ale ne nadměrné tloušťky.. 
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Oleje nejsou kompatibilní s bázemi různé 
povahy: proto se doporučuje aplikovat je na 
surové dřevo nebo na povrchy dříve získané s 
oleji ze stejné řady. 

Nedoporučuje se aplikovat na přímém slunci, 
na horké povrchy, za nepříznivých 
povětrnostních podmínek. 

Zkontrolujte kompatibilitu (např. barvu, obsah 
oleje, schopnost bránit tvrdnutí) s neznámým 
dřevem. Některá dřeva, zvláště silně 
probarvená nebo exotického původu (např. 
Lapacho, Ipe, Iroko, Maganoidy obecně), 
mohou značně zpomalit nebo zpomalit tuhnutí 
oleje. V těchto případech je vhodné nanést 
velmi tenkou první vrstvu a místnosti dobře 
větrat, aby se usnadnilo schnutí. 

Oleje podléhají fyziologickému žloutnutí, a to 
jak uvnitř nádoby, tak po aplikaci: je to 
přirozený jev, který odráží původ suroviny. 

Není kompatibilní s jinými parketovými 
základními nátěry a barvami. 

DOPLŇKY 
Pro dokončení pracovního cyklu 
doporučujeme následující produkty:                            
1. Holzmasse Base cod. 0051 – pojivová 
pryskyřice pro individuální přípravu plniv.         
2. Holzmasse K2 KDF  cod. 1650 – 
dvousložkový tmel na dřevo                                    
3. Grundieroel coloroil  cod. 3910 – barevný 
základový olej používaný jako barvicí první 
nátěr                                                                           
4. Parquet Kit 1/ Parquet Kit 2  cod. 
4885/4886 – čističe a voskové leštidla pro 
údržbu a každodenní péči o naolejované 
parkety. 

BORMA COLOR SYSTEM  

 

Olejové pigmenty řady CO, 
vzorkovnice Borma, NCS, RAL 

BALENÍ 
Cod. 4950 6 x 1Lt 

  

Cod. 4952 2 x 5Lt 

  

Cod. 4954 1 x 20Lt 

 
SKLADOVÁNÍ 
Skladujte na chladném a dobře větraném 
místě; udržujte nádobu uzavřenou, když se 
nepoužívá. Chraňte před teplem, otevřeným 
ohněm, jiskrami a jinými zdroji vznícení. 
Výrobek má skladovací dobu 24 měsíců od 
data výroby. 
 
UPOZORNĚNÍ 
Před použitím si přečtěte BL 
Dřevěné piliny, bavlněné látky, papír a 
podobné výrobky namočené v tekutém 
produktu a ponechané v takových 
podmínkách mohou způsobit samovznícení. 
Proto v případě takových čisticích prostředků 
nebo čehokoli jiného dbejte na dobré větrání, 
které umožní rychlé vysušení produktu, nebo 
jej před likvidací navlhčete vodou. 
Dodržujte platné bezpečnostní předpisy. 
 
Produkt pro profesionální použití. 
Údaje uvedené v tomto datovém listu jsou 
typickými průměrnými hodnotami získanými 
na základě běžně uznávaných zkušebních 
metod. Tyto údaje, stejně jako vlastnosti 
jakéhokoli dodaného vzorku, neznamenají 
žádnou zákonnou záruku nebo povinnost 
pojištění. Doporučujeme uživateli, aby 
zhodnotil vhodnost našich produktů pro 
konkrétní použití nebo konkrétní aplikace. 
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