TEKOČI ČEBELJI (ANTIČNI)VOSEK
SPLOŠNE LASTNOSTI
1.Opis izdelka:
Mešanica voskov, namenjena zaščiti in izboljšanju notranjih lesenih površin, ki dobijo gladek in svetleč
izgled. Obdelan les je antistatičen, vodoodbojen in diha.
2. Področja uporabe: Lahko ga uporabite za voskanje nepremazanega ali z naravnimi olji obdelanega
lesa ter za restavriranje zbledelih in spraskanih površin lesa, ki ni izpostavljen vremenskim vplivom in
je že bil obdelan z oljem, voskom ali lužilom. Čebelji vosek je primeren tudi za lesena igrala ter
voskanje čevljev.
3.Sestavine: Vezivo: čebelji vosek, karnauba vosek
Topilo: eterična olja citrusov
4.Barva: Transparentna
5.Navodilo za shranjevanje:Hranite dobro zaprto in izven dosega otrok, v hladnem in suhem prostoru.Ne
sme zmrzniti.
6.Uporabnost: Skoraj neomejena; Sprememba barve čez čas ne spremeni kvalitete izdelka. Posušen
vosek se lahko obnovi z segrevanjem v vodni kopeli in previdnim dodajanjem razredčila. (Nevarnost: Ne
uporabljati direktnega plamena!)
7. Tveganje: Vnetljivo.
TEHNIČNI PODATKI
1.Teža: cca. 0,87 g/ml
2.Konsistenca: tekoča
3.Plamenišče: nad 45 stopinj C
4.Poraba: cca. 20-40 ml / m2
5.Čas sušenja: Lahko se lošči po
cca. 10-20 minutah pri sobni temp.
Končna trdnost po 24 urah.

UPORABA
1. Primerne površine: Lesene površine (neobdelane ali naoljene), pluta, neglazirane glinene površine in
gladko neobarvano usnje.
2. Priprava površine: Površina mora biti suha in brez prahu ter masti.
3. Priprava: Površino smolnatega in tropskega lesa očistite z Oranolom. Zelo porozne ter že
barvane površine predpripravite z nanosom enega sloja razredčenega lanenega olja.
4. Končni premaz: Nanesite tanko, enakomerno plast tekočega antičnega voska po površini.
5. Nadaljnja nega : Da bi dosegli sijoč učinek, zloščite površino z nežnim drgnjenjem s krpo, ki se
ne vlakna ali polirnim čopičem.
6. Restavriranje lesa: Očistite poškodovane ali stare površine z BIOLAVO in nanesite tanko plast
Antičnega voska voska s krpo, ki se ne vlakna. Da bi dosegli sijoč učinek, zloščite površino.
7. Način uporabe: Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev. Ne puščajte tekočin, da se posušijo
na povoskani površini – takoj odstranite tekočino.
8. Nega usnja: Čebelji vosek se uporablja za obdelavo usnjenih čevljev in ostalih gladkih usnjenih
površin. Nanesite tanko plast voska na površino, pustite za kratek čas, da se posuši, nato pa
zloščite usnje. Čebelji vosek lahko potemni barvo, vendar se usnju povrne naravna barva, ko se
vosek posuši.
9. Čiščenje orodja: Očistite orodje z Oranolom.
10.Opozorilo: Če je plast voska predebela, se občutno poveča čas sušenja in možnost nastanka razpok
ter motnosti na spojih. Površine, obdelane z alkalnim sredstvom( kavstično sodo
ali natrijevim lugom) morajo biti pred voskanjem previdno očiščene in nevtralizirane s kislo
raztopino.
11. Varnostno opozorilo: Hranite dobro zaprto in izven dosega otrok. Ta izdelek vsebuje eterična
olja citrusov. Zaužitje izdelka je nevarno. V redkih primerih lahko direkten kontakt z oljem
povzroči razdraženost kože in alergično reakcijo. Prostor, v katerem delate, mora biti dobro
prezračen. Vdihavanje koncentriranih hlapov lahko povzroči vrtoglavico, slabost ali glavobol.
12.Ravnanje z odpadki: Popolnoma posušene ostanke izdelka se lahko odstrani z gospodinjskimi
odpadki. Prazne pločevinke lahko reciklirate.

