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Na bázi včelího vosku
Konzervuje a chrání před vznikem skvrn a rýh
Obnovuje lesk a oživuje barvu
Umožňuje dosáhnout efektu patiny

POUŽITÍ

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A EKOLOGIE

Speciální pastovitý přípravek na bázi včelího vosku pro všechny druhy dřeva a dřevěných materiálů určených pro interiéry. Díky své mastné konzistenci konzervuje dřevní vlákna,
kryje rýhy a chrání povrch dřeva před vznikem skvrn. Snadno
se aplikuje, na povrchu nezanechává stopy. Po vyleštění
umožňuje dosáhnout kovového efektu nebo patiny.
Vhodný na nábytek a interiérové dřevěné povrchy jako dveře,
trámy, parkety apod. Lze jej použít i na mramor (čistý), měď
či přírodní kovy.

H226 Hořlavá kapalina a páry. H336 Může způsobit ospalost
nebo závratě. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce
obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm
a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P241 Používejte elektrické /ventilační/osvětlovací/…/ zařízení do výbušného prostředí. P242 Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu. P243
Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/
aerosolů. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P303+P361+P353
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části
oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ osprchujte. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý
vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/… P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte prášek, pěnu nebo oxid uhličitý. P403+P233 Skladujte
na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte
v chladu. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah
a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními
a mezinárodními nařízeními.
Obsahuje: benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká (CAS: 64742-48-9) 50 – 100 %; hydrotreated paraffin
wax (CAS: 64742-51-4) 10-25%; terpentýn (CAS: 8006-64-2)
pod 2,5%. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo
popraskání kůže.

PŘÍPRAVA PODKLADU
Podklad musí být před aplikací suchý, odmaštěný, zbavený
nečistot a prachu.
Staré nebo poškozené dřevo (voskované, lakované, napuštěné): odstraňte starý vosk, obruste brusným papírem nebo
bruskou, oškrabte, okartáčujte a setřete prach.
Nové dřevo: obruste brusným papírem, okartáčujte a setřete prach. Pro optimální ochranu dřeva je vhodné aplikovat
bezbarvé napouštědlo na dřevo podle návodu na etiketě prostředku. Při nanášení nesmí být vlhkost dřeva vyšší než 15%.

APLIKACE A DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY
Vosk je připraven k okamžitému použití. Aplikujte rovnoměrně krouživým pohybem štětcem nebo hadříkem
ve směru dřevních vláken. Lze aplikovat několik vrstev, záleží
na požadovaném efektu. Po vyschnutí přeleštěte hadříkem
nebo leštící rukavicí. Neaplikujte na lakované rámy nebo parkety! Nepoužívejte při teplotách pod +10°C nebo při relativní
vlhkosti vyšší než 60%.
Znečištěné nářadí omyjte ihned po skončení prací přípravkem White Spirit.
Nářadí pro aplikaci: štětec, hadřík

DOBA SCHNUTÍ
Při teplotě +23°C a standardní vlhkosti 60%
Suchý: po 1 - 3 hodinách
Nižší teplota, vyšší vlhkost vzduchu nebo dřeva, množství naneseného přípravku nebo způsob aplikace mohou prodloužit
dobu schnutí.

Varování
Podrobnější informace naleznete v Bezpečnostním listu k výrobku, který je k dispozici buď na vyžádání nebo ke stažení
na www.bondex.cz
Zbytky výrobku: N 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky.
Obaly čisté: O 15 01 06 Směsné obaly. Likvidujte odpad
dle místních předpisů.
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SKLADOVÁNÍ
Skladujte na suchém, dobře větraném místě. Po použití obal
důkladně uzavřete a uložte, nebo přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu. Výrobek si uchovává při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném
obalu užitné vlastnosti 3 roky od data výroby uvedeném na obalu.

TECHNICKÉ ÚDAJE
•

Vydatnost:

INFORMACE O PRODUKTU
5 - 7 m /250 ml v jedné vrstvě
v závislosti od druhu dřeva
a způsobu aplikace
2

Balení (ml):
Barevné odstíny:
Konečný vzhled:
Doba spotřeby:

250
bezbarvý
saténový
3 roky

OSTATNÍ INFORMACE
Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě laboratorních poznatků a našich odborných
zkušeností s cílem, aby při použití výrobku byly dosahovány
co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni.
Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto
doporučujeme uživateli odborně a řemeslně správně naše
materiály vyzkoušet na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k předpokládanému použití za daných podmínek v objektu.
Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho novelizace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn
a doplňků.
Sledujte aktualizace Technického listu na www.bondex.cz.
Datum poslední revize 12/2015
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