
 
 

Produkts ražots Vācijā! 
Importētājs: SIA “Abschliff Latvija” 

Rīga, A Čaka iela 107 K2 
Tālrunis: +371 67843844, 67843845 

Fakss: +371 67272792 
Mob.: +371 26177888 

E-pasts: info@abschliff.lv 
www.abschliff.lv 

https://www.facebook.com/abschliff.abschliff 

Veikala darba laiks: darba dienās – 9ºº-18ºº, sestdienās - 10ºº-14ºº, svētdienās – brīvs 

 

Avalon Hartwachsöl – cietā vaska eļļa virsmām ar lielu slodzi 
 
 
Apraksts: Zīdaini matēta dabīgā eļļa Avalon ® Hartwachsöl ir 
paredzēta ekstremāli lielai slodzei, uz virsmas veidojot eļļas-
vaska-sveķu pārklājumu. Ideāli piemērota augstas slodzes 
parketa un koka grīdām, kāpnēm, mēbelēm, koka paneļiem, 
virsmām no terakota (māla) u.c. Īpaši piemērota sabiedriskajam 
sektoram. Giskods: Ö60. 
Pielietošanas veids: Eļļu izmanto visu uzsūkstspējīgu virsmu 
gruntēšanai un apstrādei iekštelpās. Pielietojama dažādām 
masīvkoka virsmām, korķim, terakota un keramikas flīzēm, klona 
grīdām, līmētām koka plātnēm, OSB u.c. Stipri uzsūcošām 
virsmām (korķis, egle u.c.) pirmajā kārtā ir ieteicams uzklāt dziļi 
impregnējošo eļļu Avalon Hartöl.  
Tehniskais raksturojums: Eļļa izceļ dabīgo koka struktūru, padziļinot un pastiprinot koka toni. Ar bezkrāsaino eļļu apstrādātā virsma ir 
dzeltenīga. Tonētā eļļa izceļ koka struktūru to iekrāsojot. Ar eļļu piesūcināta virsma ir zīdaini matēta un virsmai tiek saglabātas atvērtas koka 
poras. Apstrādātā virsma ir ļoti izturīga un ūdeni atgrūdoša. Eļļa atbilst DIN 68861 un ir pārbaudīta uz ķīmisko norturību pret ūdeni, kafiju, alu, 
kolu, sarkanvīnu u.c. Atbilst DIN 53160 - izturīga pret siekalām un sviedriem. Saskaņā ar DIN EN 71 3.daļu, oficiāli atzīta kā atbilstoša bērnu 
rotaļlietām. 
Tonis: bezkrāsains, dabīgs ozols, balts, dubultbalts, pelēks, smilšu dzeltens, riekstkoks, melnkoks un ķirsis. 
Sastāvs: Rīcineļļas-naturālo sveķu maisījums, koksnes eļļa-audzes eļļa, koksnes eļļa-rīcineļļa-audzes eļļa, kaolīns, alumīnija oksīds, cinka 
karbonāts, talks, izoparafīns, mikromizēts vasks, silīcija dioksīds, minērvielu pigmenti (izņemot bezkrāsainajai eļļai), žūšanas vielas. VOC 
maksimālais saturs 390 g/l. ES-pieļaujamā robežvērtība ir maksimāli 700 g/l (F kategorija no 2010. gada). 
Virsmas sagatavošana: Virsmai jābūt tīrai, bez putekļiem un sausai (koka mitrums ne lielāks par 14%). Temperatūrai telpā jābūt ne zemākai par 
+16º C. Pie zemēkas temperatūras palielināsies žūšanas laiks. Koka virsmas slīpēšana ir jābeidz ar pulējamo mašīnu un 120 grauda slīpējamo 
sietu. 
Virsmas apstrāde: Pirms lietošanas eļļu kārtīgi samaisīt. Eļļu ieteicams klāt ar špakteļlāpstiņu vai eļļas slotiņu, vienmērīgā plānā kārtiņā. 
Apmēram pēc 15-20 minūtēm virsmu nopulēt ar viendiska pulējamo mašīnu un zaļo filci tā, lai uz virsmas nepaliek neiesūkusies eļļa. Ja eļļa ir 
uzkāta pārāk biezā kārtā, pirms pulēšanas, lieko eļļu noslaucīt ar labi uzsūcošu lupatu. Pēc 16-24 stundām uzklāt nākamo eļļas kārtiņu un virsmu 
nopulēt ar balto filci. Ja virsma pēc pirmās kārtas uzklāšanas paliek raupja, tad virsma ir jāpulē ar 150-180 grauda sietu vai lillā filci. Pēc virsmas 
pulēšanas ar sietu virsma rūpīgi jāattīra no putekļiem, lai varētu klāt nākamo eļļas kārtu. Korķa virsmām nepieciešamas 3 eļļas kārtas. Pirms 
apstrādes, eļļu izmēģināt nelielā laukumā. Apstrādājot virsmu, nodrošināt labu ventilāciju, pretējā gadījumā telpā var saglabāties stipra eļļas 
smarža. 
Virsmas kopšana un pēcapstrāde: Ar Avalon Hartwachsöl apstrādāto virsmu mazgāt ar Avalon Pflanzenseife ziepju koncentrātu, veicot mitro 
uzkopšanu (apmēram 10-30 ml uz 10l silta ūdens), un nepieciešamības gadījumā (ja virsma izskatās nolietota un parādās pleķi) kopt ar Avalon 
Refresher kopšanas vasku. Virsmas regulārai kopšanai var izmantot Avalon Bodenmilch, veicot mitro uzkopšanu (apmēram 30-50 ml uz 10l silta 
ūdens). Stipri noslogotajām virsmām (skolas, biroji u.c.), pēc 4 nedēļu eļļas kristalizēšanās laika, pirmo uzkopi jāveic ar Avalon Flüssigwachs 
šķidro vasku, ikdienas tīrīšanai izmantot Avalon Pflanzenseife ziepju koncentrātu. Turpmākā kopšana ir jāveic pēc vajadzības, ar Avalon 
Refresher kopšanas vasku. Virsmas regulārai kopšanai var izmantot Avalon Bodenmilch, veicot mitro uzkopšanu (apmēram 30-50 ml uz 10l silta 
ūdens). Lūdzam, papildus, iepazīties ar produktu tehniskajām instrukcijām. 
Žūšanas laiks: Pie +20º C un 50-55% relatīvā gaisa mitruma, apmēram 6-12 stundas. Pēc 16-24 stundām klāt 2 kārtiņu. Virsmu drīkst saudzīgi 
noslogot tikai pēc 3 dienām. Pilnīga noslogošana pēc 7-14 dienām.  
Iepakojums un patēriņš: Atkarībā no koka veida un tā uzsūkšanas spējas: pirmā kārta apmēram 25 m² ar 1 litru. Uzklājiet izmēģinājuma kārtu, 
lai pārbaudītu koka spēju iesūkt eļļu. Iepakojums 0,25l paredzēts 6 m², 0,75l paredzēts 18 m², 2,5l paredzēts 60 m². 
Uzglabāšana: Glabāt vēsā un sausā vietā. Pāri palikušo eļļu pārliet mazākā iepakojumā un cieši aizvērt. Uzglabājams, vismaz, 5 gadus.  
Atbrīvošanās: Saskaņā ar vietējo likumdošanu. Sakaltušu eļļu var izmest sadzīves atkritumos.  
Atšķaidīšana un instrumentu tīrīšana: Ar Avalon Verdϋnnung šķīdinātāju.  
Drošības norādījumi: Ar produktu piesūcinātie materiāli, tādi kā pulējamās lupatas, švammes, uzklājēji u.c., uzglabāšanai ir jāievieto hermētiskā 
metāla tvertnē vai jāsaslapina ūdenī un jāizmet ārā, jo pastāv pašaizdegšanās draudi, dēļ produktā esošās linu eļļas. Pats par sevi produkts nevar 
pašaizdegties. Pārpalikumus neliet notekūdeņos. Sargāt no bērniem. Arī strādājot ar materiāliem, kuru sastāvā ir maznozīmīgs kaitīgo vielu 
daudzums, nepieciešams ievērot vispārpieņemtos darba aizsardzības noteikumus. 
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