Informace o produktu
PNZ – MÖBEL-WACHS
PNZ Vosk na nábytek



Vyroben dle tradičních receptur
Z čistého včelího vosku a dalších přírodních vosků

Charakteristika: Přirozeným způsobem ošetřuje a chrání dřevo, propůjčuje mu přirozenou krásu. Má
difuzní schopnost, působí antistaticky a chrání před vlhkostí. Nahrazuje veškeré leštěnky.

Použití:

K ochraně a ošetření nábytku, polic, obkladů, zábradlí, dveří, dřevořezeb, skulptur a
korku.

Zpracování:




Doba schnutí:

6 - 24 hodin, při vlhkém chladném počasí se doba schnutí prodlužuje. Zaschlé proti
prachu za cca. 1 hodinu. Přetíratelné za 2 - 6 hodin.

Spotřeba:

cca 60 - 70 ml/m2, to znamená, že 1 litr vystačí na cca 15 až 20 m2 v závislosti na druhu
dřeva a hrubosti jeho povrchu. Přesná spotřeba je třeba stanovit zkouškou na daném
povrchu.

Čištění:
Skladování:

Nářadí čistit okamžitě po použití PNZ Speciálním ředidlem nebo syntetickým ředidlem.

Složení:

Včelí vosk, candelilla vosk, carnauba vosk, montana vosk, mikronizovaný vosk,
odaromatizované uhlovodíky.

Upozornění:

EUH210 Bezpečnostní listy jsou k dispozici a na dotaz budou předloženy.
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.
Vyprázdněné nádoby odevzdejte k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu odevzdejte spolu
s domácím odpadem, případně může být zlikvidován jako stavební suť. Nespotřebované
zbytky odevzdejte na sběrná místa starých nátěrů. ASN-Nr: 080112

Balení:

0,075 l, 0,5 l a 10l

Odstín:

bezbarvý

Podklad musí být pevný, savý, čistý a prachu zbavený.
U malovaného nábytku je třeba vyzkoušet stálost barev, aby nedošlo k jejich
rozmazání.
Nanáší se v tenké vrstvě hadříkem nepouštějícím vlákna. Po dokonalém zaschnutí se
může povrch vyleštit do vysokého lesku.

V suchu a chladu, chránit před mrazem. Neotevřené plechovky mají skladovatelnost pět
let. Otevřenou nátěrovou hmotu 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: srpen 2016
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