WOSK DO MEBLI
KARTA TECHNICZNA

Wosk do mebli jest wyrobem na bazie wosku naturalnego z dodatkiem oleju oraz substancji
pomocniczych. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża i łatwością odtwarzania
powłoki. Nadaje powierzchniom jedwabistość i gładkość, tonuje rysunek drewna, podwyższa walory
estetyczne i użytkowe mebli. Nie zawiera rozpuszczalników i nie emituje formaldehydu.

Zakres stosowania

Przeznaczony jest do wykańczania drewnianych i drewnopochodnych mebli i elementów
wyposażenia wnętrz mieszkalnych. Można go stosować do wszystkich rodzajów drewna
z preferencją sosny i świerku.

Kolorystyka

Bezbarwny.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie drewniane przeznaczone do woskowania powinny być suche, odpowiednio
wyszlifowane i odpylone. Przy woskowaniu drewna pokrytego uprzednio bejcą, olejem
lub olejowoskiem, powierzchnie należy tylko odkurzyć (nie należy szlifować).

Przygotowanie wyrobu

Puszkę z woskiem należy wstawić do naczynia z gorącą wodą do momentu stopienia wyrobu.
Wosku nie należy rozcieńczać.

Aplikacja

Zawsze dokonać wybarwienia próbnego na oryginalnym drewnie celem stwierdzenia zgodności
odcienia z oczekiwaniami.
Nanosić pędzlem, szmatką lub pakułami.
Nadmiar wosku z powierzchni ściągnąć tamponem. Po wyschnięciu wosku należy pokryte
powierzchnie polerować mechanicznie lub ręcznie za pomocą szczotki z włosia naturalnego,
aż do uzyskania jedwabistego połysku.

Suszenie

Elementy suszyć w temperaturze 200C przez około 24h.
Suszenie w temperaturze niższej nie powoduje żadnych negatywnych skutków, a jedynie wydłuża
czas schnięcia.

Wykańczanie powierzchni

Wosk do mebli stanowi warstwę nawierzchniową i nie wymaga dodatkowego wykańczania.

Pielęgnacja powierzchni

Wilgotną szmatką nasączoną wodą z lekkim detergentem.

Renowacja powierzchni

Zmatowić uszkodzone miejsca drobnoziarnistym papierem ściernym i następnie nałożyć Wosk
do mebli wg instrukcji stosowania.

Mycie narzędzi

Wodą z detergentem. Po zakończonej pracy, szmatki i pakuły nasączone woskiem należy wymyć
dokładnie wodą lub spalić, gdyż istnieje groźba samozapłonu.
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Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu ułatwienie pracy naszych klientów i opierają się na wielu badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniach praktycznych. Są to dane
informacyjne i nie stanowią gwarancji ze względu na różnorodność metod i systemów stosowania produktów. Tym samym nie zwalnia się klienta z obowiązku wykonania odpowiednich prób
dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Filip’s Oils nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z
oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek innych modyfikacji.
Wszystkie dokumenty dotyczące danego wyrobu dostępne są na życzenie klienta, a także na stronie internetowej.
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Parametry techniczne
Lepkość (kubek Forda 4; 20°C)

[s]

postać pasty

Czas wysychania powłoki w temp. 20°C

[h]

ok. 24

Opakowania

Opakowania metalowe o pojemności: 100ml, 200ml

Wydajność teoretyczna

Około 6 do 8 m2 z 1kg przy jednokrotnym naniesieniu.

Okres gwarancji

24 miesiące od daty produkcji (w nie otwieranych pojemnikach).

Transport

W szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze nie wyższej niż 30°C.

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od ognia otwartego i źródeł ciepła, w temperaturze
nie wyższej niż 30oC
Nie wystawiać na działanie promieniowania słonecznego.
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