...všetko, po čom drevo túži

Antikwachs fest

technické údaje

Antický vosk tuhý
Charakteristika

Vosková pasta z prírodne čistého včelieho
a karnaubského vosku, bez zápachu.Chráni
a ošetruje drevené povrchy prirodzeným
spôsobom a dodáva drevine prirodzený lesk, je
príjemná na dotyk a vytvára opticky pekný
povrch. Vosková pasta obsahuje rastlinné
zložky. Nezamedzuje drevine dýchať.
Voskovaný povrch zodpovedá norme DIN EN
71, časť 3,vhodný na detské hračky a DIN
53160, odolné potu a slinám
Oblasťpoužitia
Na povrchovú úpravu, ošetrovanie a oživenie
surovej dreviny alebo voskovaných/olejovaných
drevín vo vnútornom prostredí. Vhodný najmä na
uchovanie hodnotných starožitných predmetov,
napr. nábytku, dvier, stropných alebo nástenných
obkladov, truhiel, rezbárskych diel, sôch,
obrazových rámov alebo starých lúhovaných
dubových skríň.

Spracovanie/Aplikácia
metóda nanášania:
nanášané množstvo:

handra
2
60 g/m

Čistenie
Náradie ihneď po použití umyte riedidlom EV
Verdünnung. Zvyšky odpadu odstráňte podľa
platných predpisov. Počas spracovania a schnutia
zabezpečte dobrú cirkuláciu vzduchu.
Skladovanie/Likvidácia
Skladujte v dobre uzavretých originálnych obaloch
v suchu a chlade, chráňte pred mrazom. Po
odobratí materiálu nádobu dobre uzavrite.
Obsah/nádobu zneškodnite podľa platných predpisov.
Katalógové číslo odpadu podľa Európskeho
katalógu: 07 06 08 (upraví sa podľa regionálnych
predpisov pre likvidáciu odpadu).
Trvanlivosť v uzavretom originálnom balení: 5 rokov
Bezpečnostnéupozornenia
Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie
pokožky. Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných
údajov. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo
etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí.
PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM
alebo lekára.
Noste vhodný pracovný odev. Zabráňte
kontaktu s očami a pokožkou. Zabezpečte
dobré odvetranie priestoru.Nevylievajte do
kanalizácie a zabráňte úniku do spodných a
povrchových vôd.

Technickéúdaje
hustota pri teplote 20°C: ᷉ 0,820 - 0,830 g/cm3
(DIN 51757)

Objednávacieúdaje
Farebný odtieň: prírodný
Veľkosť balenia: 200 ml / 375 ml

Schnutie
(pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%)
Pri dobrej cirkulácii vzduchu doba
schnutia cez noc.
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Antikwachs fest

návod na spracovanie

Antický vosk tuhý

Prípravapovrchu
Povrch dreva určený na opracovanie musí byť úplne
suchý, bez špiny, oleja, tuku a zbavený brúsneho
prachu.
Spracovanie
(pri teplote opracovávaného objektu > 15°C,
pri vlhkosti dreva 8 – 12%)
Antický vosk nanášajte čistou, mäkkou
handričkou rovnomerne tenko v smere
vláken dreva. Nechajte preschnúť cez noc.
Nanášajte v tenkých vrstvách, aby povrch
dobre preschol. Navoskovaný povrch potom
vypolírujte do hodvábneho lesku pomocou
CLOU polírovacej kefy.Pri silno savých
drevinách naneste vosk druhýkrát.
Druhý nános vosku vytvorí na povrchu
plniaci voskový film.

Všetky tieto informácie majú a môžu len nezáväzne
poradiť. Zakladajú sa na našich testoch a
praktických skúsenostiach. Aplikáciu je potrebné
vždy prispôsobiť konkrétnym pracovným
podmienkam. Všetky skôr vydané technické listy
týmto strácajú svoju platnosť.
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