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ŁATWE NAKŁADANIE 
ZA POMOCĄ WAŁKA

Produkty Ciranova® służą do użytku profesjonalnego. Zamieszc-
zone w arkuszu danych instrukcje zostały przygotowane w nas-
tępstwie wykonania wymaganych testów i w oparciu o wielolet-
nie doświadczenie. Pomimo to, odzwierciedlają one tylko naszą 
najlepszą wiedzę i umiejętności. Użytkownik jest zobowiązany 
przetestować produkt w specyficznych dla siebie warunkach. 
Treść niniejszego opisu technicznego nie oznacza objęcia pro-
duktu gwarancją.

KATA TECHNICZNA

HARDWAXOIL TITAN
OPIS PRODUKTU
Hardwaxoil TITAN jest specjalnym olejem nadającym się do olejowania podłóg 
drewnianych. Posiada dobre właściwości wypełniające, bardzo naturalny kolor 
oraz wysoką odporność chemiczną i mechaniczną. Hardwaxoil TITAN posiada 
długi czas otwarcia, więc idealnie nadaje się do nakładania wałkiem czy 
olejarką walcową. Dla zwiększenia trwałości można dodać utwardzacz UA 5 
% (opcjonalnie).

DANE TECHNICZNE
LEPKOŚĆ +/- 50 SEK. (DIN 4MM)

ZAWARTOŚĆ CZĄSTEK STAŁYCH +/- 46% WAGOWO

GĘSTOŚĆ +/-0,92 KG/L W 20°C

POŁYSK MAT / SILK [PÓŁMAT]/ SATIN

KOLOR CLEAR [BEZBARWNY]

ZASTOSOWANIE
Szczególnie nadaje się do olejowania parkietów, podłóg drewnianych oraz 
mebli. Nadaje drewnu bardzo naturalny wygląd i jest prosty w naprawie.

PRZYGOTOWANIE
Wyszlifować powierzchnię papierem ściernym o uziarnieniu 100-120 i usunąć 
pył szlifierski przed aplikacją.

WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKA
Przed użyciem, olej należy dobrze wstrząsnąć i wymieszać. Ułatwione 
nakładanie wałkiem (zalecany wałek z mikrofibry 6 mm). Olej nakładać można 
również polerką (z białym lub beżowym padem), pędzlem lub szmatką.

Na drewno twarde, np. dąb, należy położyć co najmniej dwie warstwy. Na 
drewno miękkie można nakładać wiele warstw.

W przypadku stosowania na drewno egzotyczne, olej Hardwaxoil TITAN należy 
najpierw przetestować.

Jeśli olej ma być stosowany do celów przemysłowych, prosimy o kontakt z 
centrum serwisowym Ciranova.

CZAS SCHNIĘCIA
Kolejną warstwę można nakładać po +/- 8 godzinach. Czas schnięcia w 
dużej mierze zależy od ilości nałożonego oleju, temperatury panującej w 
pomieszczeniu i jego wentylacji. Czas schnięcia jest krótszy w warunkach 
wyższej temperatury i w lepiej wentylowanych pomieszczeniach.

WYDAJNOŚĆ
Przy użyciu wałka: +/- 35-40g/m² | 25-30 m²/l na warstwę

Przy użyciu polerki: +/- 20g/m² | 40-50 m²/l na warstwę

PIELĘGNACJA
Zaleca się regularne stosowanie Flooring Soap Ciranova. W zależności od 
intensywności użytkowania zaleca się raz w roku stosować olej pielęgnacyjny 
(maintenance oil) marki Ciranova, a w celu dokładnego wyczyszczczenia 
powierzchni zaleca się użycie Intensive Cleaner Ciranova®.

UWAGA: Hardwaxoil TITAN potrzebuje +/- 14 dni do pełnego utwardzenia. 
W tym czasie nie wolno czyścić (przemywać) wodą, ani konserwować 
powierzchni.

INFORMACJE O PRODUKCIE
Okres trwałości: do 2 lat w nieotwieranym, fabrycznym pojemniku.

INFORMACJE SZCZEGÓLNE
Wykorzystane szmatki i pady polerskie należy zanurzyć w wodzie, ponieważ 
może dojść do ich samozapłonu. Zalecamy użycie oleju Hardwaxoil Magic 
TITAN jako warstwy wierzchniej na barwionym oleju Hardwaxoil, Hardwaxoil 
Magic i UN1CO.

UWAGA: czas schnięcia olejów w ciemnych, intensywnych barwach jest 
dłuższy. Barwione oleje Hardwaxoil należy zawsze testować przed nałożeniem 
na całą powierzchnię.

Na barwę końcową wpływ może mieć ziarnistość materiałów użytych do 
szlifowania, rodzaj drewna, sposób przygotowania powierzchni, itd. Do 
czyszczenia zabrudzonych narzędzi można wykorzystać rozcieńczalnik 
Cleaning Thinner Ciranova.


