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                          KARTA TECHNICZNA 

 

 

                                                  WOSK DO PIELĘGNACJI MEBLI 

 

 

Kremowy wosk przeznaczony jest do pielęgnacji i renowacji zniszczonych mebli. Odżywia je, nadaje 

delikatny blask, jedwabistość i gładkość.   

Zabezpiecza drewno przed wilgocią. Powierzchnia staje się odporna na zabrudzenia, odciski palców itp. 

Nie wymaga polerowania. Podwyższa walory estetyczne i użytkowe mebli, wydobywając z drewna jego 

naturalne piękno.  

 

 

 

Zapach: prawie bezwonny 

Konsystencja: ciecz 

Kolor/Odcienie: bezbarwny 

Temperatura nakładania: temperatura pokojowa 

Czas schnięcia: dotykowo suchy po ok.1 h 

Wydajność: 1 L do 30 m² 

Narzędzia do aplikacji: bawełniana ściereczka, pakuły bawełniane   

Czyszczenie narzędzi: Środek do usuwania wosku Colorit lub benzyna lakowa 

  

 

1. Stosować na czystą, suchą powierzchnię. 
2. Dokładnie wymieszać produkt przed użyciem. 
3. Za pomocą miękkiej, bawełnianej szmatki lub pakuł bawełnianych równomiernie nakładać wosk na 

powierzchnię. 
4. Pozostawić do wyschnięcia na około 1 godzinę. 
5. Wosk utworzy delikatną błyszczącą powłokę na powierzchni, odporną na działanie detergentów  

i odciski palców. 
6. Jeśli istnieje konieczność – należy nałożyć drugą warstwę produktu. 
7. Wosk nie wymaga polerowania. 
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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 8 sztuk 

 

MAGAZYNOWANIE 

Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, zawsze pod zamknięciem. 

 

OKRES PRZYDATNOŚCI 

36 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu 

 

PRODUCENT                                                                                                                                                                
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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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