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  Technický list             

HARDWAXOIL MAGIC 
tvrdý voskový olej 

VIZKOZITA cca 35 – 45 SEC/DIN 4mm 
HUSTOTA + 0,91 kl/l 
SUŠINA cca 51% podle váhy 
VYDATNOST 30-35 m2 /l na nános při 

strojním zpracování* 
SUŠENÍ Proti prachu 6 hodin. 

Přetíratelný za cca 12 
hodin.** 

 
* podle dřeviny a stupně brusu dřeva, 
** Schnutí a vytvrzování je velmi závislé na 
množství, teplotě a větrání v místnosti. 
Zvýšením teploty a dobrým větráním se sušení 
zkracuje. 
 

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro 
odborné zpracovatele. Zpracovatelské 
pokyny uvedené v technických listech 
jsou sestaveny po odpovídajících testech 
a dlouholetých zkušeností. Jsou sepsány 
podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto 
doporučujeme před použitím tohoto 
výrobku, jej dle možností okolností 
vyzkoušet. Tento technický list není 
předmětem záruky. 

Výrobce:  
Debal Coatings nv 

 
Onledebeekstraat 9, 

8800 Roeselare 
Belgium 

 
+32 51 30 11 40 

+32 477 99 08 10 
 

zástupce značky pro ČR: 
Acolor s.r.o 

Semovická 498, Bystřice 257 51 
+420 317 793 437 

www.acolor.cz 

Popis výrobku 
Vysoce kvalitní tvrdý voskový olej pro olejování dřevěných vnitřních 
podlah. Má dobrou plnivost, přirozený vzhled, dobré chemické a 
mechanické odolnosti. Je velmi matný. 
Odolnost se může zvýšit přidáním tužidla UA (5%). 
 
Příprava  
Masivní dřevo se důkladně obrousí ve směru vláken, zrnem 80-120 
a je nutné odstranit dřevní prach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Následná péče – údržba 
Pravidelně parketovým mýdlem CIRANOVA 1x za měsíc. V závislosti 
na používání podlahy, použijte Olej na péči CIRANOVA 1x za 3 
měsíce až 1 rok. 
 
Informace o produktu  
Minimální trvanlivost v originálním a uzavřeném obalu je dva roky 
od data výroby. Teplota při skladování mezi +5 až +25°C 
 
Zvláštní informace 
Suché olejové zbytky jsou hořlavé! Použité hadry nebo pady 
vhazujte do nádoby s vodou. Nenanášejte velkou vrstvu. Větší 
vrstva prodlužuje sušení a zvyšuje lesk. Pochozí po 24 hodinách, 
první mokré čištění se doporučuje nejdříve po 14 dnech.  
 
!DOPORUČUJE SE PRODUKT NEJPRVE VYZKOUŠET NA MALÉ 
PLOŠE, VZHLEDEM K ROZDÍLNÉ REAKCI DŘEVA! 

DOPORUČENÉ ZPRACOVÁNÍ 
Před začátkem práce obsah velmi dobře promíchejte. Pokud 
pracujete s větším objemem (tzn. máte více balení oleje), tak 
zkontrolujte šarže výrobku. Když zjistíte, že jsou šarže odlišné, 
materiál společně smíchejte. Různé šarže (=různé várky výroby) se 
mohou lehce lišit v odstínu a při nanesení oleje dvou odlišných šarží 
vedle sebe na plochu, může být lehce patrný rozdíl v odstínu. 
Důvodem jsou přírodní složky v oleji, které vždy reagují s mírnou 
odlišností. Výše doporučeným smícháním se tomuto rozdílu 
v odstínu vyhnete. 
Nanášejte, při min teplotě prostředí 18°C, štětcem, válečkem, 
kartáčem nebo strojně. Po nanesení nechte olej chvíli vsáknout do 
dřeva a po cca 15 minutách vetřete olej do dřeva ručně PADem 
nebo smotaným hadrem nebo strojně PADem. Přebytky oleje 
odstraňte. Doporučujeme 2 nánosy na tvrdé dřevo a 3 nánosy na 
měkké dřevo. 
Toto je ověřené a doporučené zpracování tohoto materiálu, 
pokud zvolíte jiný postup, nejsme schopni vám zaručit 
požadovaný výsledek a také nemůžeme přijmout následnou 
reklamaci.  
 


