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Hartwachs-Siegel

Nr Artykułu
785.00000

Metoda nanoszenia
Ø Dysza (mm):

1,6 – 1,8

0,28

Ciśnienie (bar):

2,0–3,0

0,5 –1,0

Naniesienie (g/m2):

40 – 60

40 – 60

Wydajność (m2/Liter):

10 – 14

10 – 14

Schnięcie (przy 20 °C oraz 50 % względnej
wilgotności powietrza)
Pyłosuchy:

1 godzina

Gotowy do dalszej
obróbki:

5 godzin (przez noc przy
nanoszeniu wałkiem)

Całkowicie obciążalny:

7 dni

Lepkość użytkowa

Gotowy do użycia

Opakowanie

VE

1L

6

5L

1

20 L

1

TOŚĆ

sp

nia

UE

VOC

eł

norm

y

m2

5

C
VO

WAR

Wytrzymała 1 składnikowa powłoka do wszelkiego rodzaju powierzchni drewnianych,
mebli i wnętrz na bazie olejów roślinnych i komponentów wosku.
• naturalna optyka i haptyka
• wysoka zawartość części stałych
• szybkie schnięcie
• łatwy do nanoszenia metodą natryskową
• wolny od metali ciężkich, węglowodorów fluorowcowanych (CKW, FCKW),
polichlorowanych bifenyli i terfenyli (PCB + PCT), pentachlorofenolu (PCP) i
formaldehydu
• można stosować Clou bejce
• Normy: DIN EN 71 – część 3 (bezpieczeństwo zabawek)
DIN 68861 – część 1 (odporność chemiczna)

Artykułu
Hartwachs-Siegel

1 litr wystarcza
na ok. 10 – 14 m2

gotowy do dalszej
obróbki po 5 godz

przeznaczony do
zabawek

Nr Artykułu
787.00000

Metoda nanoszenia
Ø Dysza (mm):

1,6 – 1,8

Ciśnienie (bar):

2,0–3,0 0,5–1,0

Naniesienie (g/m2):

40 – 60

40 – 60

–

Wydajność (m2/Liter):

12 – 14

12 – 14

10

0,28

–
–

Schnięcie (przy 20 °C oraz 50 % względnej
wilgotności powietrza)
Pyłosuchy:

1 godzina

Gotowy do dalszej
obróbki:

3 godziny (przez noc przy
nanoszeniu wałkiem)

Całkowicie obciążalny:

7 dni

Lepkość użytkowa

Gotowy do użycia

Opakowanie

VE

1L

6

5L

1

20 L

1

C
VO

TOŚĆ

VOC

sp

eł
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UE

Wytrzymała 1 składnikowa powłoka do mebli we wnętrzach, na bazie olejów
roślinnych i komponentów wosku.
• naturalna optyka i haptyka
• wysoka zawartość części stałych
• szybkie schnięcie
• łatwy do nanoszenia metodą natryskową
• wolny od metali ciężkich, węglowodorów fluorowcowanych (CKW, FCKW),
polichlorowanych bifenyli i terfenyli (PCB + PCT), pentachlorofenolu (PCP) i
formaldehydu
• można stosować Clou bejce
• Normy: DIN EN 71 – część 3 (bezpieczeństwo zabawek)
DIN 68861 – część 1 (odporność chemiczna)

Artykułu
Möbel-Hartwachs-Siegel

WAR

Möbel-Hartwachs-Siegel

norm

y

3

m2

gotowy do dalszej
obróbki po 3 godz

1 litr wystarcza
na ok 12 – 14 m2

Meble

przeznaczony do
zabawek

m2
1 litr wystarcza
na ok. 10 m2

Treppen-Hartwachs-Siegel

Nr Artykułu
786.00000

Metoda nanoszenia
Ø Dysza (mm):

1,6 – 1,8

Ciśnienie (bar):

2,0–3,0 0,5–1,0

–

Naniesienie (g/m2):

40 – 60

40 – 60

–

9 – 13

9 – 13

9

Wydajność (m2/Liter):

0,28

–

Schnięcie (przy 20 °C oraz 50 % względnej
wilgotności powietrza)
Pyłosuchy:

1 godzina

Gotowy do dalszej
obróbki:

4 godziny (przez noc przy
nanoszeniu wałkiem)

Całkowicie obciążalny:

7 dni

Lepkość użytkowa

Gotowy do użycia

Opakowanie

VE

1L

6

5L

1

20 L

1

TOŚĆ

sp

nia

UE

VOC

eł

norm

y

m2

4

C
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Wytrzymała 1 składnikowa powłoka do schodów we wnętrzach, na bazie olejów
roślinnych i komponentów wosku.
• naturalna optyka i haptyka
• w ysoka zawartość części stałych
• szybkie schnięcie
• ł atwy do nanoszenia metodą natryskową
• wolny od metali ciężkich, węglowodorów fluorowcowanych (CKW, FCKW),
polichlorowanych bifenyli i terfenyli (PCB + PCT), pentachlorofenolu (PCP) i
formaldehydu
• można stosować Clou bejce
• Normy: DIN EN 71 – część 3 (bezpieczeństwo zabawek)
DIN 68861 – część 1 (odporność chemiczna)
Spełnia normę antypoślizgowości R9 zgodnie z DIN 51130:2014.
*S
 pełnia normę antypoślizgowości R10 zgodnie z DIN 51130:2014 (warunkiem jest
dodanie 3 % dodatku antypoślizgowego (Clou Zusatz Antirutsch) do warstwy
nawierzchniowej

Artykułu
Treppen-Hartwachs-Siegel

gotowy do dalszej
obróbki po 4 godz.

m2

1 litr wystarcza
na ok. 11 – 13 m2

R9
R10*
Schody

1 litr wystarcza
na ok. 9 m2

antypoślizgowy

CLOU Zusatz Antirutsch

Treppen + Parkett Pflegeöl

Specjalny dodatek w proszku do stosowania z Treppen-HartwachsSiegel w celu zwiększenia antypoślizgowości zgodnie z BGR 181 i DIN
51130, klasyfikacja R10. Nadaje się do parkietu i drewnianych podłóg
w szkołach i przedszkolach takich jak np. przedsionki, korytarze,
korytarze szkolne, schody, sale lekcyjne i pokoje konferencyjne,
wszędzie tam gdzie wymagana jest antypoślizgowość zgodnie z R10.

Wolny od rozpuszczalników i przyjazny dla środowiska olej
pielęgnacyjny na bazie wody. Chroni olejowane schody i parkiety
delikatnym filmem pielęgnacyjnym. Utrzymuje piękny wygląd
olejowanych powierzchni i chroni powierzchnię przed zarysowaniami
i oznakami codziennego użytkowania. Może być stosowany jako
wstępna i bieżąca pielęgnacja.

Artykułu

Nr Artykułu

Artykułu

Nr Artykułu

CLOU Zusatz Antirutsch

788.00000

Treppen- und Parkett
pflegeöl geruchsarm

7762.00000

Lepkość użytkowa

Gotowy do użycia

Opakowanie

VE

150 g

1

R9
R10
porządnie
wymieszać

schody

antypoślizgowość

Lepkość użytkowa

Gotowy do użycia

Opakowanie

VE

1L

1

ochrona podłóg

wolny od rozpuszczalników

urządzenie
jednotarczowe

mop do
pielęgnacji

Color-Hartwachs-Siegel
Ekstremalnie matowa,1 składnikowa kolorowa powłoka przeznaczona do schodów,
mebli i ogólnie pojętych wnętrz na bazie olejów roślinnych i komponentów wosku.
• naturalna optyka i haptyka
• w ysoka zawartość części stałych
• szybkie schnięcie
• ł atwy do nanoszenia metodą natryskową
• wolny od metali ciężkich, węglowodorów fluorowcowanych (CKW, FCKW),
polichlorowanych bifenyli i terfenyli (PCB + PCT), pentachlorofenolu (PCP) i
formaldehydu
• Normy: DIN 68861 – część 1 (odporność chemiczna)

Kolor

Nr Artykułu

biały

791.00001

złamana biel

791.00002

czarny

791.00003

antracyt

791.00004

jasny szary

791.00005

szary

791.00006

teak

791.00007

palisander

791.00008

dąb rustykalny

791.00009

Metoda nanoszenia
Ø Dysza (mm):

1,8 – 2,0

Ciśnienie (bar):

2,0–3,0 0,5–1,0

0,28

–

Naniesienie (g/m2):

40 – 60

40 – 60

–

Wydajność (m2/Liter):

12 – 14

12 – 14

10

–

Schnięcie (przy 20 °C oraz 50 % względnej
wilgotności powietrza)

1 godzina

Gotowy do dalszej
obróbki:

3 godziny (przez noc przy
nanoszeniu wałkiem)

Całkowicie obciążalny:

7 dni

Lepkość użytkowa

Gotowy do użycia

Opakowanie

VE

1L

1
TOŚĆ

C
VO

WAR

Pyłosuchy:

sp

nia

UE

VOC

eł

norm

y

m2

3
gotowy do dalszej
obróbki po 3 godz

1 litr wystarcza na
ok. 12 – 14 m2

Meble

Schody

m2
4 mm

1 litr wystarcza
na ok. 10 m2

Wskazówka: w celu zmiany
stopnia połysku powierzchnię
Color-Hartwachs-Siegel można
polakierować lakierem
CLOURETHAN (połysk,
jedwabisty mat, mat).

Kolory Color-Hartwachs-Siegel

złamana biel

biały

czarny

jasny szary

antracyt

teak

palisander

dąb rustykalny

szary

Natur-Hartwachs-Siegel

Nr Artykułu
789.00000

Metoda nanoszenia
Ø Dysza (mm):

1,8 – 2,0

Ciśnienie (bar):

2,0–3,0 0,5–1,0

Naniesienie (g/m2):

40 – 60

40 – 60

–

Wydajność (m2/Liter):

12 – 14

12 – 14

10

0,28

–
–

Schnięcie (przy 20 °C oraz 50 % względnej
wilgotności powietrza)
Pyłosuchy:

1 godzina

Gotowy do dalszej
obróbki:

3 godziny (przez noc przy
nanoszeniu wałkiem)

Całkowicie obciążalny:

7 dni

Lepkość użytkowa

Gotowy do użycia

Opakowanie

VE

1L

6

5L

1

20 L

1

TOŚĆ

C
VO

WAR

na bazie olejów roślinnych i komponentów wosku.
• naturalna optyka i haptyka
• w ysoka zawartość części stałych
• szybkie schnięcie
• ł atwy do nanoszenia metodą natryskową
• wolny od metali ciężkich, węglowodorów fluorowcowanych (CKW, FCKW),
polichlorowanych bifenyli i terfenyli (PCB + PCT), pentachlorofenolu (PCP) i
formaldehydu
• można stosować bejce Clou
• Normy: DIN 68861 – część 1 (odporność chemiczna)

Artykułu
Natur-Hartwachs-Siegel

sp

nia

UE

VOC

eł

norm

y

m2

3
gotowy do dalszej
obróbki po 3 godz

1 litr wystarcza na
ok. 12 – 14 m2

Meble

Schody

m2
4 mm

1 litr wystarcza
na ok. 10 m2

Od transparentnych do kryjących kolorów w asortymencie Hartwachs-Siegel
Wykorzystaj tę możliwość przy zastosowaniu Abfärbetinktur.
CLOU Abfärbetinktur to odporny na światło środek barwiący na bazie
rozpuszczalników. Jest odpowiedni do stosowania w połączeniu z
asortymentem Hartwachs-Siegel w celu uzyskania transparentnych
kolorów.
Aplikacja
Metoda nanoszenia :
Ø Dysza (mm):
Ciśnienie (bar):

pistolet kubełkowy
1,8 – 2,0
2,0 – 3,0

Bezbarwny produkt w zależności od pożądanej intensywności koloru,
zabarwić w ilości 0,5 – 5 % przy zastosowaniu Abfärbetinktur w
wybranym kolorze. Materiału barwiącego nie nanosić na surowe
drewno, lecz natryskiwać tylko na zagruntowaną, przeszlifowaną i
odpyloną powierzchnię (nanosić normalnie krzyżowo). Ponieważ
ostateczny kolor zależny jest od intensywności nanoszenia oraz koloru
drewna zalecane jest przeprowadzenie próby lakierniczej.

Zalecenia szczególne:
Obróbka transparentnych kolorów może odbywać się tylko w procesie
natryskiwania. Wszystkie Abfärbetinktury można ze sobą mieszać w
dowolnych proporcjach, tym samym samodzielnie możemy tworzyć
kolory pośrednie.

Kolory z Abfärbetinktur in Treppen- / Möbel- / Natur-Hartwachs-Siegel
Stopień I: 1,25 %
250 ml in 20 L
125 ml in 10 L
62,5 ml in 5 L
12,5 ml in 1 L

Stopień II: 2,5 %
500 ml in 20 L
250 ml in 10 L
125 ml in 5 L
25 ml in 1 L

Stopień III: 5 %
1000 ml in 20 L
500 ml in 10 L
250 ml in 5 L
50 ml in 1 L

Stopień I: 1,25 %
250 ml in 20 L
125 ml in 10 L
62,5 ml in 5 L
12,5 ml in 1 L

Stopień II: 2,5 %
500 ml in 20 L
250 ml in 10 L
125 ml in 5 L
25 ml in 1 L

Stopień III: 5 %
1000 ml in 20 L
500 ml in 10 L
250 ml in 5 L
50 ml in 1 L

buk

buk

buk

żółty

żółty

żółty

średni dąb

średni dąb

średni dąb

pomarańczowy

pomarańczowy

pomarańczowy

ciemny orzech

ciemny orzech

ciemny orzech

czerwony

czerwony

czerwony

Od transparentnych do kryjących kolorów w asortymencie Hartwachs-Siegel
Wykorzystaj tę możliwość przy zastosowaniu Color-Hartwachs-Siegel
• Treppen-Hartwachs-Siegel
• Möbel-Hartwachs-Siegel
• Natur-Hartwachs-Siegel

Stwórz kolory według własnych upodobań lub
skorzystaj z naszej tabeli poniżej:
Stopień I: 25 %
250 ml ColorHartwachs-Siegel
750 ml Treppen- / Möbel- /
Natur-Hartwachs-Siegel

Stopień II: 50 %
500 ml ColorHartwachs-Siegel
500 ml Treppen- / Möbel- /
Natur-Hartwachs-Siegel

Stopień III: 75 %
750 ml ColorHartwachs-Siegel
250 ml Treppen- / Möbel- /
Natur-Hartwachs-Siegel

Stopień I: 25 %
250 ml ColorHartwachs-Siegel
750 ml Treppen- / Möbel- /
Natur-Hartwachs-Siegel

Stopień II: 50 %
500 ml ColorHartwachs-Siegel
500 ml Treppen- / Möbel- /
Natur-Hartwachs-Siegel

Stopień III: 75 %
750 ml ColorHartwachs-Siegel
250 ml Treppen- / Möbel- /
Natur-Hartwachs-Siegel

złamana biel

złamana biel

złamana biel

jasny szary

jasny szary

jasny szary

biały

biały

biały

szary

szary

szary

czarny

czarny

czarny

antracyt

antracyt

antracyt

Pokazane próbki kolorów nie są wiążące i powinny służyć jedynie jako wskazówka. Odcień koloru zależy od rodzaju i struktury drewna, szlifowania i indywidualnego sposobu pracy. Dlatego zawsze
należy wykonać próbę lakierniczą na oryginalnym drewnie z oryginalnym szlifowaniem drewna i wybraną powłok

Efekt starego drewna przy zastosowaniu Hartwachs-Siegel i Nadelhozbeize
Nie jest łatwo i tanio uzyskać stare drewno. Ale dzięki kolekcji bejc CLOU „Altholzeffekt” możemy w łatwy sposób zmienić nowe drewno w
naturalnie postarzałe .

271575 moor

271577 ton

271639 schiefer

271579 granit

271649 torf

271600 umbra

271636 kalkstein

271653 sand

271637 ocker

271654 kiesel

Do uzyskania efektu postarzanego drewna istotne jest zastosowanie drewna świerkowego.
Szczególnie głęboki efekt wnikania osiąga się na powierzchniach strukturalnych w opisany poniżej sposób. Tym samym tradycyjny świerk w kilku
prostych krokach zmienia się w stare drewno.

Krok 1. Przygotowanie:

Krok 2. Biały kolor podstawowy

Przygotowanie drewna jest bardzo istotne, aby
uzyskać charakterystyczny strukturalny efekt
postarzanego drewna. W tym celu drewno
porządnie wyszczotkować. Szczególnie twarde
słoje drewna po wyszczotkowaniu przeszlifować
gąbką ścierną o ziarnistości 120.

Krok 3. Usunięcie nadmiaru

Zaraz po naniesieniu bejcy usunąć jej nadmiar
przy pomocy pędzla aby ściągnąć biel z twardych
słoi rocznych i nasycić wgłębienia.

Biały grunt podkreśla efekt pozytywowy i imituje
szarzenie we wgłębieniach powierzchni. Nanieść
obficie 1-krotnie CLOU Nadelholzbeize nr 27401
weiß lub 271636 Kalkstein (dysza 1,8 przy
ciśnieniu 2,0 – 3,0 bar).

Krok 4. Ciemny kolor zasadniczy

Kolor zasadniczy powinien szczególnie podkreślić twarde słoje drewna. Jeszcze
na mokrą białą powierzchnię nanieść pionowo 1 – 2 krotnie niewielką ilość CLOU
Nadelholzbeize w wybranym przez siebie kolorze w nieco większym odstępie od
powierzchni i przy zwiększonym ciśnieniu (dysza 1,2 – 1,5 ciśnienie 4,0 – 4,5 bar).
Efekty kontrastujące można uzyskać między innymi z kolorami 27412 lub 27413.

Obraz pozytywowy wymaga co najmniej 6
godz. do uzyskania oczekiwanego efektu.

Krok 5: Lakier nawierzchniowy

Powyższy system umożliwia powierzchniom o wysokiej trwałości zaakcentowanie bejcy i podkreślenie połysku:
Nanieść 1 x CLOUCRYL połysk lub jedwabisty mat rozcieńczony w 30 % przy pomocy DD Verdünnung 29 (lakierować 2 x w przeciwnych kierunkach)

1

1 godz. schnięcia
Nanieść 1 x CLOUCRYL połysk lub jedwabisty mat rozcieńczony w 30 % przy pomocy DD Verdünnung 29 (lakierować 2 x w przeciwnych kierunkach)

4

3 – 4 godz. schnięcia, następnie wykonać lekki szlif przy pomocy włókna ściernego
Nanieść 1 x Möbel-Hartwachs-Siegel lub Natur-Hartwachs-Siegel (nanosić 2 x w przeciwnych kierunkach )
Ze względu na brak między szlifów pomiędzy wgłębieniami cały system powinien zostać wykonany w przeciągu 24h, aby uniknąć problemów z
przyczepnością.

Wskazówki szczególne:

! Efekt końcowy jest mocno uzależniony od ilości naniesionego koloru zasadniczego. Przy zbyt dużej ilości naniesionego materiału
zanikają wgłębienia i efekt pozytywowy ulega rozmyciu. Dlatego zawsze warto wcześniej przygotować sobie wzornik bejcy.
! Końcowa powłoka lakieru wpływa na charakter kolorów.
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