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Použití 

Ochranný vosk, jehož hlavní složkou je vosk karnaubský, je určen pro dřevěné povrchy v interiérech (bez 
povrchové úpravy). Proniká do dřeva a současně zachovává jeho přirozený vzhled, který oživuje. Nátěr není 
určen pro styk s potravinami a pitnou vodou a neslouží k ošetření hraček. Jedná se o přírodní snadno 
obnovitelný materiál s jednoduchou aplikací. 

 

Ochranné účinky 

Karnaubský vosk je jeden z nejtvrdších přírodních vosků, který se získává z listů brazilské palmy Copernicia 
prunifer. Vosk je světlostálý a lehce obnovitelný. Po zaleštění lze dosáhnout lesk s vysokou odolností a 
trvanlivostí. Odpuzuje vodu. 

 

Složení 

Karnaubský vosk. 

 

Vzhled nátěru 

Hladký, sametový. 

 

Příprava podkladu 

Podklad musí být po letech zbroušený, suchý, čistý. Výrony pryskyřic musí být odstraněny vymytím vhodnými 
rozpouštědly (např. nitroředidlem). Staré nátěry lazurovacích laků, emaily apod. musí být zcela odstraněny.  

 

Návod k použití 

Vlhkost natíraného dřeva by měla být v rozmezí 10-15 %. Aplikovat malé množství vosku houbičkou (hadříkem) 
v jedné nebo dvou tenkých vrstvách. Přebytek vosku setřít houbičkou. Při aplikaci vosku je nutné zabránit 
pokropení dřeva vodou/potem (může způsobit fleky po zaschnutí). Po dokonalém zaschnutí (přibližně 24 hod. / 
20 °C) přeleštit flanelovým hadříkem. 

Aplikační rozmezí teplot pro nanášení je 12–25 °C. Nejlepších výsledků však dosáhneme při doporučené 
teplotě 18–22 °C a relativní vlhkosti 65 %. Při aplikaci je nutné chránit natírané plochy před slunečním svitem 
a do úplného proschnutí před deštěm!  

 

Ředění 

Dodává se aplikační konzistenci, neředit. 

 

Způsob nanášení 

Molitanovou houbičkou, hadříkem. 

 

Vydatnost 

12-16 m2/l v jedné vrstvě. 

 

Údržba 

Pracovní pomůcky okamžitě po skončení práce omýt technickým benzínem.  
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Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc viz etiketa a bezpečnostní list: www.stachema.cz. 

 

 

Skladování 

Skladovat a přepravovat v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv při 
teplotách od +5 °C do +30 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT. 

 

Požárně technická charakteristika 

Hořlavá kapalina IV. třídy podle ČSN 650201. 

 

Záruční doba 

24 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování. 

 

Upozornění 

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. U připravovaných nátěrů 
provede spotřebitel kontrolu nátěrem na ploše cca 1 m2. 

 

Balení 

0,2 litru. 
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