Včelí Vosk lac
očištěný, kolerovaný
Deklarace
Přírodní včelí vosk ve formě tekutého krému, připravený k okamžitému použití. Složení má
přirozený voskový zápach, povlak bezprostředně po aplikaci je prakticky bez zápachu.
Nejpřirozenější, nejpřirozenější a nejbezpečnější nátěr na dřevo.

Účinek
Po otření vytvoří přírodní, hedvábný povrch bez zápachu s účinkem lehkého laku. Následné
ošetření lakem na palmový vosk ETNO Carnauba vytváří pololesklý povrch.

Jmenování
Pro vnitřní práce. Na dřevo a jiné hladké povrchy bez opotřebení (kámen, omítka atd.). Dává
ušlechtilý vzhled, lehký lesk (hedvábnost), prohlubuje barvu. Na stěny a konstrukce z neošetřeného
dřeva. Velmi snadno se nanáší, rychle schne. Nedoporučuje se opracovávat povrchy s
opotřebením.

Požadavky na povrch a příprava
Povrch by měl být hladký, bez výrazných vad v podobě hlubokých škrábanců, rýh, neopravených
uzlů atd. - jinak se v místech defektů tvoří bílé inkluze neleštěného vosku. Zbruste povrch zrnitostí
P100-150 - čím hladší povrch, tím lepší povrch. Odstraňte prach. Na minerálním povrchu nejprve
odstraňte všechny praskliny a písek.

Nanesení
Směs protřepejte v uzavřené nádobě, poté ji otevřete a důkladně promíchejte. V případě potřeby
přidejte až 3–5% univerzální tónovací pasty a znovu důkladně promíchejte. Nanášejte v
rovnoměrné vrstvě, s mírným přebytkem, štětcem nebo válečkem, ve 2 - 3 vrstvách s intervalem
30-40 minut mezi nimi. Za 40-90 minut po nanesení poslední vrstvy povrch vyleštěte čistým
štětcem s krátkou, jemnou a tvrdou štětinou (syntetickou nebo přírodní), dokud nezmizí bělost. Pokud jsou v místech povrchových vad bílé neleštěné plochy, lehce je ošetřete horkým vzduchem
(fénem pro domácnost), dokud nezmizí bělost, a znovu je vyleštěte štětcem.
Během procesu tření se nadbytečný vosk může drobit - to je přirozený jev, který nemá vliv na kvalitu a lesk povlaku.
Naneste další vrstvu na oblasti s nedostatečným leskem. Počet vrstev je obvykle 2-3, v závislosti na
povaze povrchu a požadovaném stupni lesku. Je povoleno více vrstev. Po nanesení dokončovací
vrstvy nezapomeňte před leštěním počkat alespoň 40-60 minut.
Při použití jako základní nátěr na voskový lak karnaubské palmy "ETNO" stačí nanést 1-2 vrstvy laku Beeswax pomocí tření, jak je uvedeno výše. Dále pro pololesklý lesk naneste karameubský
voskový lak ETNO podle pokynů na něm uvedených.

Čištění nástroje, odstranění povlaku
Ihned po použití nářadí omyjte vodou a mýdlem. Aplikovaný povlak se odstraní mechanicky
(broušením) nebo zahřátím na teplotu ne nižší než 50-70°C se současným mechanickým
odstraněním.

Provoz pokrytí
Když se povrch zahřeje nad 50-60°C, lesk se snižuje roztavením vosku. Lesk se obnoví třením
štětcem nebo nanesením další vrstvy. Pokud se během provozu opotřebení lesku sníží, obrouste
povrch čistým kartáčem.
Vzhledem ke zvláštnostem přírodního včelího vosku se při dlouhodobém působení vody mohou
tvořit téměř neviditelné a matnější skvrny (v odrazu mohou být mírně patrné). Eliminováno lehkým
třením štětcem. Současně se nemění vlastnosti povlaku.

Bezpečnostní opatření
Není klasifikován jako nebezpečná látka, nehořlavý, neobsahuje rozpouštědla. Nepracujte s
tekutým složením a nepoužívejte ošetřené povrchy, pokud jste alergičtí na přírodní látky a včelí
produkty!

Úschova
Při teplotě +5 .. + 35°С v dobře uzavřené nádobě. Chraňte před mrazem. Po zmrazení směs
zahřejte na T = 70-80°C a důkladně promíchejte. Platí 5 let.

Složení
Čištěný včelí vosk ve formě vodního krému bez syntetických látek.
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