Informace o produktu
PNZ – ANTIK-WACHS
PNZ Antik vosk



Vyroben podle původních tradičních receptur
Ze včelího vosku a dalších vybraných surovin

Charakteristika: Ošetřuje dřevo přirozeným způsobem. Má difuzní schopnosti, je antistatický a chrání
před vlhkostí. Zabraňuje škodlivému působení okolního prostředí, především v topné
sezóně. Chrání dřevo, dodává mu přirozenou krásu. Odpovídá normám DIN 53160
(Odolnost proti tekutinám, slinám a potu) a EN 71-3 (O bezpečnosti dětských hraček).

Použití:

Pro restaurování, ochranu a ošetření starožitného nábytku, dřevořezeb, rámů obrazů
apod. Přípravkem PNZ Antik vosk je možné provést oživení již natřeného dřeva, nebo
ošetřit dřevo bez povrchové úpravy v interiéru, například: nábytek, police, obklady,
dřevěné stropy, zábradlí, skulptury, korek. Je vynikající k ošetření mořeného dřeva.

Zpracování:








Přípravek se nanáší na suchý, čistý, prachu zbavený a odmaštěný podklad.
Předchozí ošetření podkladu výrobkem PNZ Hartwachs-öl (PNZ Tvrdovoskový olej)
nebo PNZ Arbeitplatten-öl (PNZ Olej na pracovní desky) podstatně zvýší odolnost
proti tekutinám, vodě, vínu, pivu apod.
Přípravek účinkuje na různých plochách odlišně, proto je vždy doporučeno provést
zkoušku.
U malovaného nábytku je třeba vyzkoušet stálost barev, aby nedošlo k jejich
rozmazání.
Přípravek PNZ Antik vosk je možno rozpustit ve vodní lázni, čímž se zvýší napouštěcí
efekt.
Teplota při práci i schnutí min. 8°C. Vlhkost dřeva nesmí být vyšší než 18%. Vzdušná
vlhkost < 60%.

PNZ Antik vosk se nanáší stejnoměrně a tence měkkým kartáčem nebo hadříkem a lehce
se do podkladu zapracovává. Po dokonalém zaschnutí je možno povrch přeleštit utěrkou
nebo měkkým kartáčem po směru vláken dřeva. U silně nasákavé plochy je možné
provést druhý nátěr stejným způsobem. PNZ Antik vosk odstín borovice zvýrazňuje
přírodní barvu dřeva, především louhovaného.

Spotřeba:

cca 50-65 ml/m2, to znamená, že 1 litr vystačí na cca 15 – 20 m2 v závislosti na typu dřeva
a hrubosti povrchu.

Čištění:

Použité nářadí omyjte PNZ Speciálním ředidlem nebo syntetickým ředidlem

Skladování:

V suchu a chladu, chránit před mrazem. Neotevřené plechovky mají skladovatelnost pět
let. Otevřený přípravek je třeba dobře uzavřít a brzy spotřebovat.

____________________________________________________________________________________________________________
Naše technické poradenství slovem i písmen vychází z dlouholetých zkušeností, trvalých ověřovacích zkoušek a nejnovějšího stavu poznatků, přesto
je lze považovat pouze za nezávazná doporučení. Veškeré přípravné práce a následné nátěrové vrstvy musí být upraveny a navrženy po důkladném
posouzení objektu a musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Technologie úpravy a ošetření dřevěných povrchů
vychází z obecně uznávaných zákonitostí funkce „dřevo + nátěrová hmota“. Vhodnost nátěrového systému, zpracování a nanášení námi dodávaných
produktů leží mimo naše kontrolní možnosti a jsou tedy plně v kompetenci spotřebitele. Ručíme samozřejmě za neměnnou kvalitu našich produktů.
Vystavením nového Technického listu se ruší platnost všech předchozích. Datum vydání: červenec 2016
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Informace o produktu
Složení:

Carnauba vosk, candelilla vosk, montana vosk, mikronizovaný vosk, včelí vosk, izoalifáty,
pigmenty - oxidy železa.

Upozornění:

EUH210 Bezpečnostní listy jsou k dispozici a na dotaz budou předloženy. Při práci je
doporučeno používat vhodné (nitrilové) rukavice. Během zpracování zajistit důkladné
odvětrání.
P101 Vyskytne-li se nutnost vyhledat lékařskou radu, předložte obal nebo etiketu
s označením přípravku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před upotřebením čtěte informace a označení na etiketě.
I tento přírodní produkt může způsobovat alergické reakce.
Vyprázdněné nádoby odevzdejte k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu odevzdejte spolu
s domácím odpadem, případně může být zlikvidován jako stavební suť. Tekuté zbytky
odevzdejte na sběrná místa starých nátěrů. ASN-Nr: 080112.

Balení:

0,5 l, 2,5 l

Odstíny:

Bezbarvý, borovice, světle hnědý, tmavě hnědý.
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