
Opis techniczny 

 
 

Classic HardOil 

05/2022 - 1 / 2 
 
Berger-Seidle GmbH • Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt • www.berger-seidle.de • Tel: +49 (0) 63 59 / 80 05-12 

 
 
Opis produktu 
Classic HardOil to szybkoschnący, warstwowy, naturalny, 
modyfikowany twardy olej woskowy do impregnacji parkietów 
i innych podłóg drewnianych o jednolitym, matowym 
wyglądzie. W związku z ograniczonym sklejaniem bocznym 
Classic HardOil szczególnie zalecany jest do bruku, 
przemysłówki, desek i tam, gdzie występuje ogrzewanie 
podłogowe. Spełnia wymagania normy BGR 181 i DIN 51130 
dotyczące antypoślizgowości. Dostępne są świadectwa dla 
klas R9, R10 i R11.  
 
Certyfikaty / Zezwolenia 
 
 
 
Giscode: Ö60  
AbZ-Nr.:  Z-157.10-149 
DIN 51130/DGVU 108-003 / Odporność na poślizg: R9/R10/R11 
 
Wskazówki szczególne 
Nasączone szmaty i pady oraz inne narzędzia przechowywać 
w zamkniętych pojemnikach. Olej / wosk w połączeniu z 
pyłem, szmatami itp. nawilżyć wodą lub przechowywać w 
zamkniętym pojemniku (odstawić w miejsce zabezpieczone 
przed ogniem) - istnieje możliwość samozapłonu. Produkt sam 
w sobie nie jest samozapalny! Prosimy o zwrócenie uwagi na 
naszą specjalną Informację Techniczną nr 17! 
 
Można stosować Classic HardOil z Reaktivvergütung 
Classic Plus jako system dwuskładnikowy.  
 
Jeśli Classic HardOil ma być nakładany w sposób tworzący 
warstwę, do konserwacji może być użyty tylko Brilliance 
Everclear. 
 
Po nałożeniu oleju na początku może pojawić się typowy 
zapach, należy dobrze wietrzyć.  
 
Stosowanie 
Wariant 1 
Classic HardOil walcowany jest cienko w 2 warstwach 
wałkiem piankowym lub wałkiem z mikrofibry BergerTool lub  
malowany pędzlem do powierzchni BergerTool. Szlifowanie 
pośrednie między warstwami gwarantuje maksymalny efekt 
wizualny. Szlifowanie międzyoperacyjne jest absolutnie 
konieczne po ok. 15-18 h, aby zapewnić doskonałą 
przyczepność. W tym sposobie przetwarzania zalecamy do 
pielęgnacji podłogi Brilliance Everclear. 
 
Po odczekaniu 2-3 dni i po dostatecznym przeszlifowaniu 
pośrednim można powierzchnię pomalować odpowiednią 
farbą wodorozcieńczalną może zostać zużyte w ciągu 2 
godzin 
 
Wariant 2 
Pełna aplikacja pacą Classic HardOil, na chłonnych 
powierzchniach kilkukrotnie w warstwach krzyżowych z pacą 
uniwersalną BergerTool. Po wypełnieniu nadmiar jest 
usuwany i polerowany za pomocą szlifierki tarczowej i 
podkładki Berger AbraPrime Pad na zielono. Idealnie byłoby, 
gdyby prace aplikacyjne i polerskie były wykonywane 
parami. Nie ma długiego czasu oczekiwania między 
wypełnieniem a polerowaniem. Jeśli dochodzi do pocenia się 

fug, po ok. 1 godzinie wypolerować ponownie. Po wyschnięciu 
możliwa jest druga aplikacja, w zależności od nasycenia 
drewna. Należy oczekiwać znacznego zmniejszenia absorpcji 
oleju. Przy tym sposobie przetwarzania zalecamy do 
pielęgnacji podłogi Brilliance AquaOilCare. 
 
Zahamowanie wysychania można zredukować poprzez 
dodanie powłoki reaktywnej Classic Plus 10:1. Hartowanie, 
trwałość i odporność na blokowanie ulegają poprawie. Nie 
należy mieszać więcej materiału niż można przetworzyć w 
ciągu 2 godzin. 
 
Produkt nadaje się do wykańczania spotykanych na rynku 
woskowanych parkietów. Ze względu na róznorodność i 
zmiany na rynku należy zawsze przeprowadzić test. 
 
W przypadku wybrania kombinacji osadów z dopuszczonymi 
uszczelkami wodnymi można zawsze stosować Classic 
HardOil zmieszany z Classic Plus. 
 
Czyste narzędzia z rozcieńczalnikiem Brilliance Cleaner L91 
KH Thinner. 
 
W przypadku drewna miękkiego, takiego jak jodła, świerk lub 
sosna, mogą wystąpić wycieki żywicy, co może prowadzić do 
opóźnień w suszeniu lub pogorszenia wzroku. Produkt Classic 
HardOil zawiera rozpuszczalniki, które łatwo rozpuszczają 
pozostałości wosku z porów i stawów. Może to prowadzić do 
znacznych opóźnień w wysychaniu, tępych plam i problemów 
z przyczepnością (aż do całkowitego usunięcia), szczególnie 
w przypadku starych, woskowanych podłóg. W tych 
przypadkach pierwsza warstwa powinna być zatem w pełni 
utwardzona, tzn. wymagany jest 2-dniowy okres pośredniego 
schnięcia.. 
 
Zużycie 
W zależności od podłoża i sposobu pracy:  

 
1 warstwa wałkiem lub pędzlem: 
ok. 40-50 ml/m² 
  
1 warstwa szpachlą:  
ok. 30-50 ml/m² na dębie  
 
Schnięcie 
Przy 23°C/50% wilgotności względnej: po 6-10 h w zależności 
od metody pracy i warunków klimatycznych możliwe jest 
ponowne powlekanie. Na renowacjach starych 
woskowanych/ olejonych podłóg schnięcie może się 
znacząco przedłużyć. W tym wypadku należy odpowiednio 
poczekać z drugą warstwą. Nie wcześniej niż po 8-14 dniach 
obciążać, kłaść dywany czy środki pielęgnacyjne. 
 
Składowanie / Transport 
Transportować i składować w chłodnym i suchym miejscu, w 
oryginalnym opakowaniu – termin przydatności co najmniej 18 
miesięcy. 
 
Ogólna wskazówka  
Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać 
instrukcję użytkowania. Ten produkt Berger-Seidle musi być 
stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania 
parkietu, do której ta instrukcja jest kierowana. Praca musi być 
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zgodna z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem wiedzy oraz 
normami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym 
produkt jest stosowany. Należy przekazać klientowi wytyczne 
dotyczące czyszczenia i pielęgnacji produktu. Każde użycie 
nieujęte w określonym przez Berger-Seidle zakresie 
stosowania, uważane jest za niewłaściwe. Za niewłaściwe 
użycie i nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym 
dokumencie odpowiedzialność ponosi wykonawca, co 
wyklucza odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny 
producenta. 
 
Odnośniki 
- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do 
parkietu. 
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejonych 
podłóg. 
- Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji. 


