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TECHNICKÝ LIST

VLASTNOSTI

•	 Na báze včelieho vosku
•	 Konzervuje a chráni pred vznikom škvŕn a rýh
•	 Obnovuje lesk a oživuje farbu
•	 Umožňuje dosiahnúť efekt patiny
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Podklad musí byť pred aplikáciou suchý, odmastený, zbavený 
prachu a nečistôt. 
Staré alebo poškodené drevo (voskované, lakované, namore-
né): odstráňte starý vosk, obrúste brúsnym papierom alebo 
brúskou, oškrabte, okartáčujte a zotrite prach.
Nové drevo: obrúste brúsnym papierom, okartáčujte  
a zotrite prach. Na optimálnu ochranu dreva je vhodné apli-
kovať bezfarebné napúšťadlo na drevo podľa návodu na 
etikete prostriedku. Pri aplikovaní nesmie byť vlhkosť dreva 
vyššia než 15%.

PRÍPRAVA PODKLADU

Vosk je pripravený na okamžité použitie. Aplikujte rovnomer-
ne krúživým pohybom štetcom alebo handričkou v smere 
drevných vlákien. Je možné aplikovať niekoľko vrstiev, záleží 
na požadovanom efekte. Po vyschnutí vyleštite handričkou 
alebo leštiacou rukavicou. Neaplikujte na lakované rámy ale-
bo parkety. Nepoužívajte pri teplotách pod +10°C alebo pri 
relatívnej vlhkosti vyššej než 60%.
Znečistené náradie umyte ihneď po skončení prác príprav-
kom White Spirit.
Náradie pre aplikáciu: štetec, handrička

APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ 
PROSTRIEDKY

Pri teplote + 23°C a štandardnej vlhkosti 60%
Suchý : po 1 - 3 hodinách
Nižšia teplota, vyššia vlhkosť vzduchu alebo dreva, množstvo 
naneseného prípravku alebo spôsob aplikácie môžu predĺžiť 
dobu schnutia.

DOBA SCHNUTIA

Špeciálny pastovitý prípravok na báze včelieho vosku na všet-
ky druhy dreva a drevených materiálov určených do interiéru. 
Vďaka svojej konzistencii konzervuje drevné vlákna, zakrýva 
ryhy a chráni povrch dreva pred vznikom škvŕn. Ľahko sa apli-
kuje a na povrchu nezanecháva stopy. Po vyleštení umožňuje 
dosiahnúť kovový efekt alebo patinu.
Vhodný na nábytok a interiérové drevené povrchy ako sú dve-
re, trámy, parkety a pod. Je možné ho použiť aj na mramor 
(čistý), meď či prírodné kovy.

POUŽITIE

H226 Horľavá kvapalina a pary H336 Môže spôsobiť ospa-
losť alebo závraty. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, maj-
te k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávejte 
mimo dosahu detí. P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, 
iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariade-
nie do výbušného prostredia. P242 Používajte iba neiskriace 
prístroje. P243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom 
statickej elektriny. P261 Zabráňte vdychovaniu prachu /dymu/
plynu/hmly/pár/aerosólov. P271 Používajte iba na voľnom 
priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.  P280  Noste 
ochranné okuliare/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochra-
nu tváre. P303+P361+P353  PRI KONTAKTE S POKOŽKOU 
(alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite 
vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. P304+P340 PRI 
VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite 
jej pohodlne dýchať. P312 Pri zdravotných problémoch vo-
lajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM /lekára/...
P370+P378 V prípade požiaru: Na hasenie použite prášok, 
penu alebo oxid uhličitý. P403+P233 Uchovávajte na dob-
re vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. 
P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Ucho-
vávajte v chlade. P405 Uchovávajte uzamknuté. P501 Zne-
škodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, 
národnými a medzinárodnými predpismi.
Obsahuje: benzín (ropný), hydrogenačne odsírený, ťažký (CAS: 
64742-48-9) 50-100%, hydrotreated paraffin wax (CAS: 64742-
51-4) 10-25%, terpentín (CAS:8006-64-2) pod 2,5%. Opako-
vaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie 
pokožky. 

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

Varovanie
Podrobnejšie informácie nájdete v Karte bezpečnostných úda-
jov, ktorá je k dispozícii buď na vyžiadanie alebo na stiahnutie 
na www. bondex. cz.
Zvyšky výrobku: N 08 01 11 Odpadové farby a laky obsa-
hujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky.  
Obaly čisté: O 15 01 06 Zmiešané obaly.  Likvidujte odpad 
podľa miestnych predpisov. 
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Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostave-
né na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných 
skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované  
čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.
Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho ne-
vhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto 
odporúčame úžívateľovi odborne a remeselne správne naše 
materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné  
k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte.
Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho nove-
lizácie. Výrobca si vyhrádza právo možných neskorších zmien 
a doplnkov.

Dátum poslednej revízie 3/2016

OSTATNÉ INFORMÁCIE

INFORMÁCIA O PRODUKTE

Balenie (ml):
Farebné odtiene:
Konečný vzhľad:
Doba spotreby:

250
bezfarebný
saténový
3 roky

TECHNICKÉ ÚDAJE

•	 Výdatnosť: 5 - 7 m2/250 ml v jednej vrstve 
v závislosti od druhu dreva  
a spôsobu aplikácie
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Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste. Po použití 
obal dôkladne uzatvorte a uložte, alebo prepravujte vo zvis-
lej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. Výrobok 
si uchováva pri predpísanom spôsobe skladovania  
v uzavretom obale úžitkové vlastnosti 3 roky od dátu-
mu výroby uvedenom na obale.
UN 1263 FARBA, obalová skupina III.

SKLADOVANIE


