
 
 

 
                   

KARTA TECHNICZNA 

     

 

 

                      WOSK  DO DREWNA W PAŚCIE 

 

 
 

Profesjonalny Wosk barwiący  zawierający  czysty wosk pszczeli i wosk Carnauba, który odżywia, 

regeneruje, chroni i nabłyszcza każdy rodzaj drewna. Zapobiega pękaniu, chroni przed wilgocią, nadaje 

kolor, jak również tuszuje ewentualne defekty naturalnego drewna.  

Do stosowania we wnętrzach, do wykończenia i pielęgnacji nowych mebli, boazerii, parkietów itp. 

Polecany zwłaszcza do renowacji mebli stylowych.  Podkreśla  rysunek słojów, odżywia drewno, 

wydobywając jego  naturalne piękno.  

 

 
 

Zapach: typowy 

Konsystencja: pasta 

Kolor/Odcienie: 8 odcieni drewna 

Temperatura nakładania: temperatura pokojowa 

Temperatura zapłonu: > 65°C 

Czas schnięcia: 1 h 

Rozpuszczalność: rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych 

Wydajność: 500 ml do15 m² 

Narzędzia do aplikacji: bawełniana ściereczka, pakuły bawełniane, miękka szczoteczka, 

wata stalowa nr 000 

Czyszczenie narzędzi: 

Zawartość LZO: 

benzyna lakowa lub Środek do usuwania wosku Colorit 

Produkt zawiera max. 541,10 g/l LZO 

 

             

 

 



 
 

 
                   

 

 

1. Stosować na czyste, suche drewno, 
2. Za  pomocą miękkiej bawełnianej ściereczki lub pakuł bawełnianych  równomiernie nakładać wosk  na 

powierzchnię, zgodnie z kierunkiem włókien drewna (w przypadku produktu kolorowego należy 
wykonać próbę), 

3. Równomiernie rozetrzeć nałożony produkt, tak aby uzyskać jednorodną, wilgotną powłokę, 
4. Pozostawić do wyschnięcia na około 1 h, 
5. W analogiczny sposób nałożyć drugą warstwę, 
6. Po całkowitym wyschnięciu wypolerować za pomocą miękkiej szczoteczki lub miękkiej ściereczki, 
7. Powierzchnię można również wypolerować watą stalową nr 000. 
 

 

1. Zabrudzone drewno pokryte wcześniej woskiem należy  oczyścić  Środkiem do usuwania wosku marki 
Colorit, 

2. Drewno profilowane i rzeźbione – rozprowadzić wosk miękkim pędzlem aby uniknąć gromadzenia się 
produktu w zagłębieniach, 

3. Nakładać w temperaturze pokojowej. 
 

Odcień podany na opakowaniu jest odcieniem przybliżonym. Drewno jest produktem naturalnym, dlatego 

po wybarwieniu możliwe są nieznaczne odchylenia kolorystyczne spowodowane różnicami w strukturze 

drewna. Odcień  może również ulec zmianie w zależności od metody przygotowania podłoża, rodzaju 

drewna czy techniki nakładania produktu. Zaleca się wykonanie wybarwienia próbnego. 

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

intensywnie wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do użytkowania. 

 

OPAKOWANIE 

Puszka 500 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  

 

 



 
 

 
                   

PRODUCENT  

ICA POLSKA Sp. z o.o. ul. Gliniana 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel. 44 645 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. 

  
 


