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HARTWACHS-ÖL High Solid 
3032 pusmatēts, 3062 matēts  interjera koka grīdu apdarei  

 

 
 
 
 

 

Apraksts 
Osmo HARTWACHS-ÖL ir profesionāls, 
bezkrāsains, zīdaini-matēts (3032) vai 
matēts (3062) koka grīdu apdares mate-
riāls (masīvā koka dēļu, vairog- parketa, 
dēlīšu parketa grīdām utt.). To var lietot 
arī korķa grīdu apdarei,  terakota flīžu un 
citu dabīgo akmens masas flīžu apdarei 
. Tas ir labi piemērots arī koka mēbeļu 
apdarei (piemēram, galda virsma). 
Osmo HARTWACHS-ÖL veido cietu un 
nodilumizturīgu pārklājumu. Tas ir ūdens 
noturīgs un netīrumu neuzņēmīgs. Pār-
klājums ir izturīgs pret vīna, alus, kolas, 
kafijas, tējas, augļu sulas, piena un 
ūdens utt. ietekmi, saskaņā ar DIN 
68861 - 1C (Vācijas rūpniecības norma-
tīvs). 
Netīrumus var viegli noņemt bez berša-
nas. Viegli atjaunot, pat daļēji, tikai atse-
višķās vietas. Tikai notīriet virsmu un 
atjaunojiet iznēsātās vietas: bez slīpēša-
nas, bez atjaunošanas pēdām, bez ve-
cās HARTWACHS-ÖL kārtas noņemša-
nas. 
Nodilumizturība grīdām, kas apstrā-
dātas ar Osmo HARTWACHS-ÖL pār-
sniedz pat parasto parketa laku pār-
klājumu izturību. 
Testus ar Osmo HARTWACHS-ÖL ir 
veikusi Neatkarīgais Polimēru Insti-
tūts Flörsheim-Wicker saskaņā ar DIN 
51963. 
Osmo HARTWACHS-ÖL ir izstrādāts uz 
dabīgo augu eļļu un vasku pamata. Tas 
ir mikro- porains, kalpošanas laikā ne-
plaisā un nelobās no virsmas. Tādēļ tas 
ir piemērots pat telpās ar augstu mitru-
ma koncentrāciju. 
Osmo HARTWACHS-ÖL ir ļoti viegli 
uzklājams: Tikai divas plānas kārtas, 
nekādas gruntis!). Osmo HARTWACHS-
ÖL ir pabiezs sastāvs (tiksotrops). Zīdai-
ni- matēto (3032) vai matēto (3062) 
spīdumu var nedaudz panākt intensīvāku 
ar vieglu uzpulēšanu. Osmo 
HARTWACHS-ÖL  akcentē koka dabīgo 
šķiedras rakstu. Koka grīda, kas apstrā-
dāta ar Osmo HARTWACHS-ÖL kļūs 
tikai skaistāka un vērtīgāka ar gadiem. 
 

Produkts uz dabīgo eļļu un vasku 
bāzes 
Osmo HARTWACHS-ÖL ir izstrādāts uz 
dabīgo augu eļļu un vasku pamata. 
Dabīgās eļļās un vaski dziļi iesūcas 
kokā, saglabājot to elastīgu un veselīgu, 
un pasargājot to no izžūšanas nu saplai-
sāšanas. Osmo HARTWACHS-ÖL pār-
klājums ļauj koka virsmai elpot. Mitrums 
var iztvaikot. Koka saraušanās un izple-
šanās tiek samazināta. 
 
Veselība un apkārtējā vide 
Osmo HARTWACHS-ÖL nesatur nekā-
dus biocīdus vai konservantus. Tas ir 
pilnīgi nekaitīgs cilvēkam, dzīvniekiem 
vai augiem, kad pilnībā nožuvis, un 
atbilst Vācijas DIN 53160  (noturīgs pret 
sviedriem un siekalām) un EURO-NORM 
EN 71 (piemērots bērnu rotaļlietu apda-
rei). Ir pieejams testa sertifikāts. 
 

Osmo nostāja ražot un piegādāt tikai 
tādus produktus, kas ir apkārtējai videi 
droši un draudzīgi gan ražošanas, gan 
arī lietošanas laikā, atmaksājusies ar 
veiksmīgu sertifikācijas nokārtošanu, 
saskaņā ar DIN EN ISO 9001 (kvalitātes 
vadīšana) un DIN EN ISO 14001 (apkār-
tējās vides aizsardzība).  Sertifikāciju 
veica TÜV (Technical Control Board) 
Rhineland. 
 

    
 
Pielietošana 
Visa veida interjera koka grīdām. Tā pat 
ļoti labi piemērota korķa un OSB grīdām, 
terakota flīzēm un citām dabīgās masas 
flīzēm. 
Tumšām, eksotisko koka šķirņu masīv-
koka grīdām, kā piemēram, Jatoba, 
Meranti, Venge, Merau, un citām, lietojiet 
Osmo KLARWACHS No. 1001 Bezkrā-
saina (Ieteicamas trīs kārtas). 

Osmo HARTWACHS-ÖL var lietot arī 
koka mēbeļu, galdu utml. Galdniecības 
izstrādājumu apdarei.  
 
Toņu izvēle 
3032 Bezkrāsaina, zīdaini- matēta 
3062   Bezkrāsaina, matēta 
 

Ja nepieciešams caurspīdīgs tonēts 
pārklājums, sajauciet ar Osmo 
DEKORWACHS DECKEND (attiecībās 
10:1) pirmajai kārtai, vai lietojiet Osmo 
DEKORWACHS TRANSPARENT vai 
Osmo HARTWACHS-ÖL WEIßGRUND. 
Pēc tam pārklājiet divas kārtas ar Osmo 
HARTWACHS-ÖL. 
 
Nepieciešamo kārtu daudzums 
Divas (bez grunts) 
Atjaunošanai: 1 kārta  
 
Patēriņš 
1 l = aptuveni. 12 m², divās kārtās 
     = aptuveni. 20 m², vienai kārtai 
 
Iepakojumi 
0.375 litri; 0.75 litri; 2.5 litri;  
10 litri; 25 litri 
Lielāki iepakojumi pēc pieprasījuma. 
 
Virsmas sagatavošana 
Koka, korķa vai OSB virsmai jābūt tīrai 
un sausai (maksimālā mitruma koncen-
trācija 20 %). 
Mazus caurumus un plaisas koka virsmā 
var aizdarīt ar Osmo HOLZPASTE. 
Uzklāt tikai uz virsmas ar temperatūru 
virs 0°C. Notīriet vai viegli noslīpējiet 
vecos mikro-poru pārklājumus. 
Noņemiet pilnībā vecos lakas pārklāju-
mus (ar Osmo krāsu noņēmēju vai slīpē-
jot). 
Ja nepieciešams, pirms apdares noslīpē-
jiet virsmu ar smalko smilšpapīru 
(grauds maks. 150), rūpīgi notīriet putek-
ļus. 
Koka aizsardzībai (īpaši priedei) pret 
zilēšanu mitrās telpās, iesakām sākotnēji 
apstrādāt virsmu (ja iespējams, no vi-
sām pusēm) ar impregnējošo eļļu Osmo 



  

 
 

Dotā informācija sniegta pēc mūsu labākās pieredzes, tā nesaista ar atbildību. 
 
 

Ražotājs: Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG,  Affhüppen Esch 12, D- 48231 Warendorf 
phone +49 (0)2581 / 922-100, fax +49 (0)2581 / 922-200 Internet: www.osmo.de, e-mail: info@osmo.de 

Izplatītājs: „Salons Objekts“ SIA, Mūkusalas iela 42, Rīga, LV – 1004 
Tel. +371 67619913, Fax. +371 67607734, www.salonsobjekts.lv, e-pasts: salons@salonsobjekts.lv  

 

HOLZPROTEKTOR, kas nesatur biocī-
dus.   
 
Savienojamība 
Osmo HARTWACHS-ÖL var klāt virsū 
jebkurai Osmo eļļai, Osmo 
HOLZPROTEKTOR and Osmo 
KLARWACHS. 
 
Korozija 
Telpās ar augstu mitruma koncentrāciju, 
iesakām lietot cinkotas, nerūsējošas 
naglas un stiprinājumus.  
 
Uzklāšanas metode 
Osmo HARTWACHS-ÖL ir gatava lieto-
šanai. Lūdzu, nešķaidiet to, bet labi 
izmaisiet pirms lietošanas.  
1. Koka grīdas 
Uzklāt ar stingru dabīgo saru otu vai 
grīdas otu ar stingriem dabīgiem sariem, 
piemēram,  Osmo ROKAS OTA (100 
mm), Osmo GRĪDAS OTA 230 mm vai 
lietot pulējamo mašīnu.  
Uzklājiet pirmo kārtu plāni, viscaur pa 
visu virsmu un vienmērīgi koka šķiedras 
virzienā. Noņemiet lieko eļļu. Ļaujiet 
virsmai nožūt pa nakti (vismaz 8-10 
stundas), nodrošinot labu ventilāciju. 
Uzklājiet otru kārtu tādā pašā veidā. 
Noņemiet lieko eļļu un ļaujiet virsmai 
nožūt vismaz 8-10 stundas. Nodrošiniet 
labu ventilāciju. Papildus apstrāde virs-
mai nav nepieciešama. 
Kad virsma pilnībā izžuvusi, to var nopu-
lēt ar roku vai pulējamo mašīnu.  
Ja papildus zīdaini matēts spīdums 
nepieciešams, uzklājiet Osmo WACHS-
FLEGE- UND REINIGUNGSMITTEL 
(pie-ejams arī izsmidzināms) plānā kārtā 
un nopulējiet to, kad izžuvis. 
 
Lietojot pulējamās mašīnas, lūdzu ievē-
rot ražotāja rekomendācijas. 
 
2. Korķa grīdas 
Ņemot vērā šī dabīgā, ļoti elastīgā, ma-
teriāla  lielo absorbēšanas spēju, mēs 
iesakām sekojošu apstrādes metodi: 
Uzklājiet ļoti plānu pirmo kārtu ar platu 
lakošanas tērauda lāpstiņu 
(HARTWACHS-ÖL tūdaļ tiks uzsūkta 
korķa virsmā). 
Ļaujiet virsmai nožūt vismaz 24 stun-
das (ja iespējams, ilgāk) – nodrošiniet 
labu ventilāciju. 
Uzklājiet ļoti plānu otru kārtu ar porolo-
na rullīti. Nekavējoties noņemiet ar drānu 
lieko eļļu nobeigumos (salaidumos). 
Ļaujiet nožūt vismaz 24 stundas. 
Nelielas korķa grīdas virsmas var ap-
strādāt arī ar otu (Osmo ROKAS OTA). 
Lūdzu, pārliecinieties, ka eļļa tiek uzklāta 
ļoti plānā kārtā. 

Korķa flīzes vislabāk apstrādāt pirms to 
ieklāšanas, lai novērstu pārlieku liela 
eļļas daudzuma uzkrāšanos salaiduma 
vietās, kas izraisīs ilgu žūšanas laiku. 
 

Korķa grīdas, kas apstrādātas ar Osmo 
HARTWACHS-ÖL, iegūs spēcīgu, elas-
tīgu un nodilumizturīgu virsmu, kas 
pilnībā sacietē 2-3 nedēļu laikā.  
 
Instrumentu tīrīšana 
Ar Osmo Pinselreiniger und Verdünner 
(nesatur benzolu) vai lakbenzīnu. 
 
Žūšanas laiks 
Vismaz 8-10 stundas, nodrošinot labu 
ventilāciju (Osmo eļļas žūst oksidēšanās 
procesā un tādēļ nepieciešams gaiss). 
Putekļu neuzņēmīgas – pēc aptuveni 6 
stundām. 
Korķa grīdām žūšanas laiks var sasniegt 
24 stundas vai pat ilgāk. 
 
Kopšana 
Ikdienas kopšanai pilnīgi pietiekošs būs 
putekļu sūcējs, grīdas birste vai putekļu 
slota. Ļoti noderīga lieta ir elektriskā 
grīdas pulēšanas mašīna.   
Grīdas, kas apstrādātas ar Osmo 
HARTWACHS-ÖL var mazgāt ar ūdeni 
(pievienojot Osmo WISCH-FIX). 
 
Noturīgo traipu tīrīšanai lietojiet Osmo 
WACHSFLEGE- UND REINIGUNGS-
MITTEL (pieejams arī izsmidzināms). 
Šis līdzekli arī atjaunos virsmas pārklā-
jumu. 
Kad virsma kļuvusi nonēsāta, uzklājiet 
plānu kārtiņu Osmo HARTWACHS-ÖL 
un nosusiniet to ar drānu vai elektrisko 
grīdas pulēšanas mašīnu. Notīrīt grīdu 
pirms atkārtotas apstrādes (kā minēts 
augstāk). 
 
Atjaunošana 
Atjaunošanai uzklājiet plānu kārtiņu 
Osmo HARTWACHS-ÖL uz tīras, sau-
sas grīdas. Šo metodi var pielietot arī 
lielas noslodzes telpās. Pēc atjaunoša-
nas nekādas labošanas pēdas nebūs 
redzamas. 
 
Uzglabāšana 
Iepakojumu var uzglabāt līdz pat 5 ga-
diem un ilgāk, ja tas ir pilnībā cieši aiz-
taisīts. Ja saturs palicis biezs sala rezul-
tātā, tad tas atgūs sākotnējo konsistenci 
24-36 stundu laikā pastāvot normālā 
temperatūrā.  
 
Sastāvs 
50-60 % cietās vielas (High Solid) 
Pamatsastāvs: dabīgās augu eļļas un 
vaski (saulespuķu eļļa, sojas pupu eļļa, 

ušņu eļļa,- karnauba un kandeliļļas 
vasks), parafīns.            
Piedevas:   sikatīvi (žūšanas piedevas)                  
un ūdens atgrūdošās vielas. 
Šķīdinātāji: nearomatizēts lakbenzīns                  
(nesatur benzolu– saskaņā ar Eiropas 
Farmakopejas higiēniskajām prasībām). 
 
Pilna deklarācija par sastāvu pēc pieprasījuma. 
 
Tehniskie dati 
Īpatnējais svars 
(Blīvums):     0.89 g/cm³ 
 
Viskozitāte:   tiksotropa, pabieza 
 
Smarža: neliela (augu eļļas), bez smar-
žas, kad izžuvusi. 
 
Uzliesmošana:   Pašuzliesmošanās 
temperatūra pēc ASTM D >55°C 
 
 
Uzmanību 
Sargāt no bērniem. Nepildiet traukos, 
kuros normāli tiek glabāta pārtika vai 
dzērieni. Nepieļaut nonākšanu saskarē 
ar pārtiku, dzērieniem, dzīvnieku barību. 
Strādājot telpās, nodrošiniet labu venti-
lāciju. Satur 2-Butanona oksīmu. Var 
izraisīt alerģisku reakciju. Izžuvis Osmo 
HARTWACHS-ÖL ir nekaitīgs cilvēkiem, 
dzīvniekiem un augiem. 
Ja nokļuvis acīs, nekavējoties skalot tās 
ar lielu daudzumu ūdens.  
Brīdinājums: Izmazgājiet lietotās drānas 
nekavējoties, vai uzglabājiet tās cieši 
noslēgtā konteinerā (risks par spontānu 
pašaizdegšanos). Nožuvusī virsma ir 
grūti degoša, saskaņā ar TL A - 053. 
Degšanas īpašības, saskaņā ar  Vācijas 
DIN 4102 prasībām (celtniecības mate-
riālu un komponentu degšanas īpatnī-
bas)- klase B 2 (degošs). 
 
 


