Informace o produktu
PNZ – WACHS-BEIZE
PNZ Voskové mořidlo



Bez rozpouštědel
Na všechny druhy dřevin v interiéru

Charakteristika: Pozitivní voskové mořidlo z přírodních vosků a pigmentů, bez obsahu amoniaku a bez
rozpouštědel. Všechny barvy jsou vzájemně mísitelné a ve skle nebo v plastových obalech
je lze přechovávat prakticky bez omezení. Bezbarvým mořidlem je možno zesvětlovat
nebo ředit barevná mořidla. Odpovídá normám DIN 53160 (Odolnost proti tekutinám,
slinám a potu) a EN 71 oddíl 3 (O bezpečnosti dětských hraček).

Použití:

Pouze pro interiér! Na dřevěné stropy, obklady, dřevořezby, police, nábytek, především
smrk a borovice. Je ovšem vhodné i pro ostatní dřeviny. Vždy je třeba provést zkoušku na
malém vzorku. Vzhledem k vlastní barvě dřeva jsou možné barevné odchylky.

Zpracování:





Spotřeba:

cca 100-140 ml/m2, to znamená, že 1 litr vystačí na cca 7-10 m2 pro jeden nátěr
v závislosti na typu dřeva a hrubosti povrchu.

Čištění:

Nářadí čistit okamžitě po použití vodou a mýdlem.

Skladování:

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

Složení:

Voda, vosková disperze (bez amoniaku), pigmenty.

Upozornění:

EUH208 Obsahuje 1,2 Benzisothiazol-3(2H)-on. I tento přírodní produkt může způsobovat
alergické reakce. Je vhodné používat při práci ochranné nitrilové rukavice.
EUH210 Bezpečnostní listy jsou k dispozici a na dotaz budou předloženy.

Přípravek se nanáší na suchý, čistý, odmaštěný podklad.
Eventuální zbytky klihu nebo lepidla před nanesením přípravku odstranit.
Teplota při práci i schnutí min. 8°C. Vlhkost dřeva nesmí být vyšší než 18%. Vzdušná
vlhkost < 60%.
 Před započetím práce i během provádění nátěru důkladně promíchávat.
 Na různých plochách přípravek účinkuje odlišně, proto je vždy doporučeno provést
zkoušku.
Nanáší se rovnoměrně v dostatečné vrstvě štětcem. Po zaschnutí se pevným kartáčem
kartáčuje do požadovaného lesku. PNZ Voskové mořidlo je málo odolné vodě. Zvýšení
odolnosti dosáhnete přetřením přípravkem PNZ Holzwachs W (PNZ Vosk na dřevo W)
nebo PNZ Arbeitsplatten-öl (PNZ Olej na pracovní desky a nábytek). V tomto případě není
nutné následné kartáčování.

____________________________________________________________________________________________________________
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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Informace o produktu
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. Při použití více balení
různých šarží se doporučuje smíchat obsah ve větší nádobě. Není vhodné používat
kovové pomůcky, dochází k oxidaci.
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, 1 l, 5 l, 10 l a větší

Odstíny:

bezbarvá, přírodní smrk, lípa, světlý dub, tmavý dub, ořech, slatinný dub, perlově bílá,
citrónově žlutá, korálově červená, patinově zelená, modrá capri.
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