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HARTOL LUX 
Trdosušeče voščeno olje 

 
Olje za zaščito in nego nepremazanega in oljenega lesa. 

Zelo primerno za lesene delovne površine v kuhinjah, kopalnicah, za zaščito miz, 
regalov in ostalih obremenjenih kosov pohištva v notranjih prostorih 

 

 

Hartol Lux predstavlja uravnoteženo recepturo iz naravnih olj, voskov in smol. Premaz je zelo 
obstojen proti vodi in ostalim običajnim, v gospodinjstvu prisotnim tekočinam. 

Pravilno posušene površine so primerne za kontakt shrano in za premazovanje otroških igrač.       
Olje izpolnjuje zahteve EU standarda EN 71, del 3 in standarda DIN 53160. 

 

 

Prednosti 

• Odporno na vodo in abrazijo 
• Dobro obstojno proti madežem 

od vina, sokov, čaja, kave 
• Primerno za kontakt s hrano 
• Primerno za premazovanje 

otroških igrač 
• Zelo izdatno: 1 Liter pri 

enoslojnem premazu zadošča za 
15-20 m², poraba je zelo odvisna 
od vpojnosti površine 

 

 

Priprava površine pred nanosom 

Les mora biti primerno suh (vlaga pod 12 %), površina pa čista, obrušena in odprašena.           
Primerna finoča brušenja je 180 –240. 
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Postopek nanosa olja 

• Pred uporabo dobro pretresite olje v originalni posodi.                                                                               
Pri nanosu in sušenju olja so primerne temperature nad  15 °C. 

• Olje nanesete na površino s krpo, čopičem ali gobo v tankem, enakomernem sloju. 
• Pustite delovati 20-30 minut, da se olje čimbolj vpije v globino lesa. 
• Po tem času s krpo razmažete olje na površine, ki so bolj vpile material in obrišete odvečno 

olje. Površino rahlo zapolirate s krpo ali polirno gobico, tako, da nastane mehka, rahlo sijajna 
svilnata površina. 

• Po 8-12 urah na enak način nanesete še drugi sloj olja. V odvisnosti od vpojnosti površine 
lahko po 24 urah naredite še tretji sloj. 

 

Sušenje 

Po 12 urah  (20°C / 50-55 % relativne zračne vlage) je površina suha na otip in primerna za ponovni 
nanos.  
Površina se lahko polno obremeni po 3-5 dneh.                                                                                                                                                                                                       

 

Pomembno   

Testirajte vpojnost površine in izgled po nanosu olja najprej na manjši površini.                                    
Po nanosu  in brisanju olje ne sme ostati na površini v debelejšem sloju.                                     
Poskrbite za primerno cirkulacijo zraka.                                                                                                          
Ne aplicirati olja pri temperaturah pod 15°C. 

 

Varnost 

Zaradi oksidativnega sušenja olja obstaja nevarnost samovžiga z oljem prepojenih krp ali gobic!                                                                                   
Z oljem prepojene krpe odlagajte v  neprodušno kovinsko posodo ali jih, omočene z vodo, 
razprostrite na negorljivo podlago, da se posušijo.  
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