Karnaubský Vosk lac
odolný proti opotřebení, pololesklý
Deklarace
Přírodní karnaubský vosk ve formě tekutého krému, připravený k použití. Složení má velmi slabou
vůni rostlinného dřeva, povlak bezprostředně po aplikaci je zcela bez zápachu. Nejtvrdší a
nejodolnější ze všech přírodních vosků.

Účinek
Po otření vytvoří přirozený, pololesklý povlak bez zápachu, který je odolný proti opotřebení.

Jmenování
Pro vnitřní práce. Na dřevo a jiné hladké povrchy (lakované, dřevotříska, linoleum, plast, kov, sádra
atd.). Poskytuje lesk a odolnost. Na stěny, podlahy, nábytek a výrobky ze dřeva ošetřené barvami a
laky, oleji. Dřevo, které nebylo ošetřeno nátěrem, musí být nejprve opatřeno základním nátěrem
včelím voskem ETNO.

Požadavky na povrch a příprava
Povrch musí být pevný, bez vad ve formě hlubokých škrábanců, prohlubní, nevyplněných uzlů atd.
- jinak se v místech defektů vytvoří bílé inkluze neleštěného vosku. Nelakované dřevěné povrchy
přebruste brusným papírem P120-150 - čím hladší povrch, tím lepší povrch. Poté se doporučuje
nanést 1–2 vrstvy včelího voskového laku ETNO jako základního nátěru a obrousit. Na minerálním
povrchu nejprve odstraňte všechny praskliny a obruste.

Nanesení
Směs protřepejte v uzavřené nádobě, poté ji otevřete a důkladně promíchejte. Aplikujte ve velmi
tenké (mírně znatelné) vrstvě štětcem nebo válečkem na malou plochu povrchu, počkejte, až začne
povrch bělit (po 1-3 minutách) a vyleštěte krátkým, tenkým a tvrdým štětinovým štětcem
(syntetické nebo přírodní), dokud nezmizí bělost ... Zpracování proveďte na malých plochách nanášení a leštění za 1-3 minuty. Pokud je zasychání příliš krátké, je povlak méně výrazný. Delší
doby schnutí zvyšují lešticí sílu. Pokud se v místech povrchových vad vyskytnou bílé neleštěné
plochy, lehce je ošetřete horkým vzduchem (domácí nebo technický fén), dokud nezmizí bělost, a
znovu je vyleštěte štětcem.
Naneste další vrstvu na oblasti s nedostatečným leskem. Počet vrstev je obvykle 1-3, v závislosti na
povrchu a stupni lesku. Maximální počet vrstev není omezen.

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 60-80°C se současným mechanickým
odstraněním.

Provoz pokrytí
Když se povrch zahřeje nad 80-90°C, lesk zmizí v důsledku roztavení vosku. Lesk se obnoví třením
štětcem nebo nanesením další vrstvy. Pokud během používání poklesne lesk v důsledku opotřebení
(podlahy, lavice atd.), Naneste další velmi tenkou vrstvu voskového laku a obruste.
Kvůli zvláštnostem přírodního karnaubského vosku se při dlouhodobém působení vody mohou
tvořit téměř neviditelné a matnější skvrny (mohou být mírně viditelné v odrazu). Eliminováno
lehkým třením štětcem. V tomto případě se vlastnosti povlaku nemění.

Bezpečnostní opatření
Není klasifikován jako nebezpečná látka, nehořlavý, neobsahuje rozpouštědla. Nepoužívejte tekuté
přípravky, pokud jste alergičtí na rostlinné látky!

Úschova
Při teplotě +5 .. + 35°С v dobře uzavřené nádobě. Chraňte před mrazem. Po zmrazení směs
zahřejte na T = 90-95°C a důkladně promíchejte. Platí 5 let.

Složení
Karnaubský palmový vosk ve formě vodného krému bez syntetických látek.
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