
 
 

                   

KARTA TECHNICZNA 

        

 

 

                 WOSK  DO BIELENIA DREWNA  

 

 

Dekoracyjny wosk przygotowany z naturalnego wosku pszczelego i wosku Carnauba przeznaczony jest 

do ochrony i upiększania  powierzchni  drewnianych. Nadaje klasyczny biały kolor, podkreślając 

naturalne słoje drewna. Polecany szczególnie do drewna  o porach otwartych np.: dąb, kasztan, jesion.   

 
 

Zapach: typowy 

Konsystencja: pasta 

Kolor/Odcienie: biały 

Temperatura nakładania: temperatura pokojowa 

Temperatura topnienia: > 40°C 

Czas schnięcia: 1 h 

Czyszczenie narzędzi: środek do usuwania wosku Colorit lub benzyna lakowa 

Rozpuszczalność: rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych 

Wydajność: 1l do 10 m² 

Narzędzia: 

Zawartość LZO: 

bawełniana ściereczka, wata stalowa nr 000 

Produkt zawiera max. 584,29 g/l LZO 

 

 

1. Powierzchnię drewna należy przetrzeć szczotką do otwierania porów i odpylić 
2.  Nałożyć  Wosk do bielenia drewna bawełnianą ściereczką i dokładnie wetrzeć go w pory 
3.  Nakładać wykonując okrężne ruchy  
4. Nadmiar wosku usunąć miękką ściereczką 
5. Pozostawić do wyschnięcia na ok.1 h  
6.  Po wyschnięciu wypolerować powierzchnię (np. watą stalową nr 000 lub bawełnianą ściereczką) 
7. Nie należy nakładać lakieru lub oleju na Wosk do bielenia drewna 
 

 



 
 

                   

 

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wyrób 

należy stosować zgodnie z opisem podanym na opakowaniu. W przypadku wątpliwości zaleca się 

wykonanie własnej próby. 

Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenie po zastosowaniu wyrobu, 

należy intensywnie wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do użytkowania. 

 

 

OPAKOWANIE 

 Puszka 375 ml - opakowanie zbiorcze – 6 sztuk 

 

MAGAZYNOWANIE 

Produkt należy przechowywać z dala od źródeł zapłonu, w chłodnym, suchym pomieszczeniu, 

posiadającym wentylację. 

 

OKRES PRZYDATNOŚCI 

36 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu 

 

ATESTY I CERTYFIKATY 

Produkt posiada Atest PZH nr HK/B/1197/01/2010 

ZN-ITC-14:2010 

 

PRODUCENT  

ICA POLSKA Sp. z o.o ul. Gliniana 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel. 044 645 30 80 www.colorit.pl 

 

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP 

Wszelkie informacje toksykologiczne zawarte są w odpowiednich kartach charakterystyk naszych 

produktów. Informacje podane w powyższej karcie technicznej mają jedynie charakter wskazówek. 

 

 


