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Tę kombinowaną strukturę stosuje się wówczas, gdy pożądane jest zarówno uwydatnienie 
struktury olejowej, jak i odporność lakieru HYDRO, albo wówczas, gdy drewno (np. dąb, jesion 
itp.) reaguje na kontakt z alkaliczną strukturą lakieru HYDRO odbarwieniami lub gdy dochodzi 
do innych niepożądanych zmian drewna. 
Utwardzony olej tworzy znakomite podkreślenie rysunku drewna i zapewnia pożądane 
działanie zasklepiające podłoże, powiązane ze skutecznym przeciwdziałaniem wobec 
ewentualnego sklejania bocznego. 
Zewnętrzna powłoka lakierowa HYDRO chroni parkiet dzięki doskonałej odporności 
chemicznej i mechanicznej. 
Aby optymalnie wykorzystać mocne strony obu składników, zalecamy następujące struktury: 
 
 
a) Wersja biała: PRIMER-WHITE-OIL OB 52892-77 i PURA-NATURA HDE 52-0 
• Odpowiednia, fachowa wstępna obróbka parkietu.  
• Ewentualnie pokryć bejcą parkietową WPB 1xxx w żądanym odcieniu barwy. 
• Suszenie w temperaturze min. 20 °C i przy wystarczającej cyrkulacji powietrza. 
• 1 - 2 x 20 - 40 g/m² Hesse PRIMER-WHITE-OIL OB 52892-77,  

stosunek składników mieszanki (objętościowy) 100 : 4.  
• Z OIL-HARDENER OR 5180 - szpachlować i bezpośrednio potem wcierać padem.  
• Suszenie pośrednie: 16 h / 20 °C temperatury pokojowej i przy wystarczającej cyrkulacji  

powietrza.  
• Suszenie przed lakierowaniem parkietu: od 16 do 28 h / 20 °C temperatury pokojowej przy 

wystarczającej cyrkulacji powietrza, bez szlifowania.  
W przypadku dłuższego suszenia oleju wymagane jest szlifowanie międzywarstwowe. 
Uwaga: ryzyko nadmiernego przeszlifowania na wylot – dlatego nie zaleca się! 

• Lakierowanie: 2 x 100 - 120 g/m² Hesse PURA-NATURA HDE 52-0, stosunek składników 
mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem HDR 72.  

• Suszenie pośrednie: najlepiej 16 h / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej 
cyrkulacji powietrza. 

• Szlifowanie międzywarstwowe: siatką szlifierską 120 / 150 z późniejszym odpylaniem.  
• Dostępność do chodzenia: po 24 h / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej 

cyrkulacji powietrza. 
Pełna obciążalność po 7 d / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej cyrkulacji 
powietrza. 

 
 
b) Wersja bezbarwna: NATURAL-SOLID-OIL GE 11254 i PURA-ONE HDE 51-2 
Struktura jak opisano powyżej. 
 
NATURAL-SOLID-OIL GE 11254  
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 100 : 4 z OIL-HARDENER OR 5180 
 
PURA-ONE HDE 51-2  
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PURA-ONE HDR 71 
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c) Wersja bezbarwna: RESIN-OIL OE 52164 i PURA-ONE HDE 51-4 
Struktura jak opisano powyżej. 
  
RESIN-OIL OE 52164 
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 100 : 4 z OIL-HARDENER OR 5180 
 
PURA-ONE HDE 51-4 
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PURA-ONE HDR 71 
 
Uwagi: 
Oleje mogą być stosowane tylko jako utwardzone! 
 
Materiał RESIN-OIL może być aplikowany jako „podkład olejowy” tylko cienkimi warstwami,  
również przez szpachlowanie i wcieranie padem. Nie nakładać wałkiem grubszych warstw! 
Szczegóły dotyczące stosowanych produktów można znaleźć w Informacjach technicznych  
dołączonych do poszczególnych produktów. 
 
Wskazówka: 
Przedstawione informacje mają charakter doradczy, opierają się na najlepszej wiedzy i  
starannych badaniach, zgodnie z aktualnym stanem techniki. Informacje te nie mają 
charakteru prawnie wiążącego. Zainteresowanych odsyłamy również do naszych warunków 
handlowych. 
Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 zostanie udostępniona. 
 
 


