ČEBELJI VOSEK
zaščita in nega
notranjih lesenih površin

ČEBELJI VOSEK
zaščita in nega
notranjih lesenih površin

ČEBELJI VOSEK
sestava: laneno olje, naravni čebelji vosek
namembnost: zaščita srednje obremenjenih notranjih lesenih površin kot so stene,
okenske police, notranja vrata, notranja stran oken ter pohištvo
navodila za uporabo: Površino obrusimo s finim brusnim papirjem (300). Vosek na
površino nanašamo s krpico, ki se ne mucka. Voska pred nanašanjem ni potrebno
segrevati. Ker premaz ne vsebuje umetnih dodatkov za sušenje, v roku 30 minut do
1 ure s krpo odstranimo morebitno prekomerno količino premaza. V tej fazi s suho
krpo površino tudi spoliramo. Na ta način dosežemo mat sijaj površine. Če obstaja
želja po večjem sijaju, je lahko površino polirate tudi strojno in sicer v roku 1 ure.
čas sušenja: Površina mora biti na otip suha že takoj po končanem nanašanju,
medtem ko končno trdnost vosek doseže v 7 dneh od nanosa oziroma poliranja (pri
20ºC in 60% zračne vlage). Minimalna temperatura za nanašanje je 10ºC.
vzdrževanje: Voskane površine redno negujemo z marseillskim milom. Obnavljanje
tako vzdrževane površine je odvisno od mehanske obrabe površin in sicer se
predvideva interval 3 do 4 let. Površino obnovimo tako, da jo najprej rahlo
nabrusimo in nato ponovno premažemo z voskom.
rok uporabe: 24 mesecev v primeru originalno zaprte embalaže in 12 mesecev v
primeru že načete embalaže
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