43093 WOSK ANTIQUAIRE

KARTA TECHNICZNA

ORZECH
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‘

Kod EAN

3365000430934
PREPARAT DO UŻYTKU POWSZECHNEGO
I PROFESJONALNEGO

Typ

NISKOPIGMENTOWY PREPARAT SPECJALISTYCZNY
DO WOSKOWANIA DREWNA SUROWEGO
I BEJCOWANEGO ORAZ DO KOSERWACJI DREWNA
WE WNĘTRZACH.

Opis działania

Na drewnie surowym i bejcowanym: tworzy
miękkie wykończenie pod kolor bejcy, podkreśla
urodę rysunku słojów, nadaje satynowy połysk.
Na drewnie woskowanym i lakierowanym:
czyści, wzmacnia wykończenie, nadaje satynowy
połysk, utrzymuje kolor patyny.

Obszar zastosowania

Meble, boazerie, parkiety we wnętrzach

Powierzchnie

Drewno surowe, bejcowane, woskowane,
lakierowane

1. DANE TECHNICZNE
Stan fizyczny

Lepka pasta

Zapach

Terpentyny

Kolor

Orzech

Substancja aktywna

Węglowodory aromatyczne, parafina, terpentyna, terpinolen

Opakowanie

Szklany słoik z zakrętką

Okres ważności

10 lat od daty produkcji na opakowaniu

Sposób
przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu z dala od źródeł ciepła,
iskrzenia, płomienia w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie
przechowywać razem z żywnością, napojami i karmą dla zwierząt.

Pojemność

375 ml

Postępowanie z
odpadami

Nie wylewać do kanalizacji i cieków wodnych

Mieszanina może być stosowana wyłącznie z przeznaczeniem i zgodnie z zaleceniami na etykiecie.
Producent: S.A.S. Brune-Chimie Dérivés
14 rue Harald Stammbach,
59290, WASQUEHAL, France

www.starwax.fr

Dystrybutor: Eurochemia Sp. z.o.o.
ul. Robotnicza 54
53 - 608 Wrocław

www.starwax.pl

71 782 79 56

www.starwax.ru
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http://www.quickfds.com/out/18534%2D33351%2D17427%2D017051.pdf

2. INSTRUKCJA STOSOWANIA

Warunki podczas
stosowania

Umiarkowana wilgotność powietrza. Produkt nie może być
stosowany w temp. w okolicach i poniżej 0oC oraz powyżej 35oC.
Dobra wentylacja.

Wstępne
przygotowanie

Drewno surowe: drewno musi być suche, idealnie wyszlifowane
i wygładzone, dokładnie odpylone.
Drewno bejcowane: na suchą warstwę bejcy nałożyć Utrwalacz
Starwax.
Drewno woskowane i lakierowane: bardzo zakurzone drewno
najpierw dokładnie odkurzyć. Uwaga! Nie stosować na
lakierowanym parkiecie.
Wosk należy 24 godziny przed użyciem przechowywać
w temperaturze pokojowej lub ogrzać, żeby pasta nie była zbyt
gęsta.

Sposób użycia

Drewno surowe i bejcowane :
Nakładać wosk równomiernie, bez nadmiaru, wzdłuż włókien
drewna pędzlem lub pakułami bawełnianymi.
Odczekać 2 godziny i dokładnie wypolerować miękką szczotką,
polerką lub kawałkiem wełnianej tkaniny.
Na łożyć drugą warstwę i po 2 godzinach wypolerować.
Drewno woskowane i lakierowane:
Nakładać równomiernie, bez nadmiaru okrężnymi ruchami przy
pomocy bawełnianych pakuł lub bawełnianej, nie zostawiającej
kłaczków szmatki.
Odczekać 2 godziny i dokładnie wypolerować miękką szczotką
lub kawałkiem wełnianej tkaniny.
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Uwagi

Polerowanie ogrzewa, wygładza i utwardza wosk. Powierzchnie
woskowane należy regularnie polerować.
Wydajność: ok. 30m2 z litra

Akcesoria

Pędzel, pakuły bawełniane, szmatka, szczotka, wełna

Mieszanina może być stosowana wyłącznie z przeznaczeniem i zgodnie z zaleceniami na etykiecie.
Producent: S.A.S. Brune-Chimie Dérivés
14 rue Harald Stammbach,
59290, WASQUEHAL, France
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