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                 KARTA TECHNICZNA 

     

 

                                                  ŚRODEK DO USUWANIA WOSKU 

 

 

Profesjonalny środek do usuwania starych lub zabrudzonych warstw wosku z mebli, boazerii, podłóg  

i innych powierzchni drewnianych lub drewnopochodnych.  Doskonale oczyszcza drewno  i przywraca mu 

jego pierwotny odcień. Nie uszkadza drewna, a substancje w nim zawarte nie powodują jego wysuszania. 

Polecany również do czyszczenia narzędzi. 

 

 

Zapach: charakterystyczny 

Konsystencja: ciecz 

Kolor/Odcienie: bezbarwny 

Temperatura nakładania: temperatura pokojowa 

Rozpuszczalność: nierozpuszczalny 

Wydajność: 500 ml do 10 m² 

Narzędzia do aplikacji: pędzel, bawełniana ściereczka  

Czyszczenie narzędzi: benzyna lakowa 

 

 

1. Dokładnie wymieszać przed użyciem. 
2. Za pomocą ściereczki lub pędzla nanieść warstwę Środka do usuwania wosku, tak aby preparat wniknął 

w stare warstwy wosku. 
3. Usunąć brud i nadmiar wosku za pomocą ściereczki zamoczonej w Środku do usuwania wosku.  
4. Należy trzeć zgodnie z kierunkiem włókien drewna, aż do całkowitego zniknięcia brudu. 
5. Przetrzeć powierzchnię czystą ściereczką. 
6. Jeśli istnieje taka konieczność czynność należy powtórzyć. 
7. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia. 
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1. Starannie zabezpieczyć skórzane i tekstylne części mebli. 
2. Środek nanosić małymi partiami. 
3. Przed nałożeniem nowej warstwy wosku lub innego wykończenia, powierzchnia musi być starannie 

oczyszczona i sucha. 
4. Zaleca się wykonanie próby na niewielkiej powierzchni. 
5. W przypadku powierzchni bardzo zanieczyszczonych zaleca się zastosować watę stalową nr 2. 

 

Pomieszczenie po zastosowaniu wyrobu należy intensywnie wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem 

do użytkowania. 

 

OPAKOWANIE 

Puszka 500 ml - opakowanie zbiorcze 8 sztuk. 

 

MAGAZYNOWANIE 

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

posiadającym wentylację. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

 

OKRES PRZYDATNOŚCI 

36 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu 

 

PRODUCENT  

ICA POLSKA Sp. z o.o., ul. Gliniana 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel. 44 645 30 80,  www.colorit.pl, 

BDO 000005681. 

 

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. 
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