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Mieszanina może być stosowana wyłącznie z przeznaczeniem i zgodnie z zaleceniami na etykiecie. 
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1. DANE TECHNICZNE 

Stan fizyczny Lepki płyn 

Zapach Terpentyny 

Kolor Brązowy 

Substancja aktywna Węglowodory aromatyczne, parafina, terpentyna 

Opakowanie Aerozol 

Okres ważności 10 lat od daty produkcji na opakowaniu. 

Sposób 

przechowywania 

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia, źródeł 

iskrzenia i bezpośredniego nasłonecznienia w dobrze wentylowanym 

pomieszczeniu. Nie dziurawić opakowania nawet po zużyciu. 

Pojemność 300 ml 

Postępowanie z 

odpadami 

Puste opakowanie przekazać do punktu selektywnego zbierania 

odpadów.  

  

Kod EAN 3365000430576 

Typ 

 

PREPARAT DO UŻYTKU POWSZECHNEGO 

I PROFESJONALNEGO 

 

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. Zalecany do snycerki i rzeźb. 
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Bezpieczeństwo 

stosowania 
W Karcie Charakterystyki 

 

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. 

 

Sposób użycia 

 

Drewno surowe i bejcowane: 

1. Dokładnie wstrząsnąć przed i w trakcie stosowania. 

2. Rozpylić równomiernie, bez nadmiaru. 

3. Odczekać 2 godziny i dokładnie wypolerować miękką szczotką, 

polerką lub kawałkiem wełnianej tkaniny. 

4. Nałożyć drugą warstwę i po 2 godzinach wypolerować. 

Drewno woskowane i lakierowane: 

1. Rozpylić równomiernie, bez nadmiaru.  

2. Odczekać 2 godziny i dokładnie wypolerować miękką szczotką lub 

kawałkiem wełnianej tkaniny. 

 

Uwagi 

 

Polerowanie ogrzewa, wygładza i utwardza wosk. Powierzchnie 

woskowane należy regularnie polerować. 

Wydajność: ok. 30 m2
  z litra. 

Po każdym użyciu należy dokładnie osuszyć końcówkę aerozolu. 
 

Akcesoria Pędzel, pakuły bawełniane, szmatka, szczotka, wełna. 

 


