
Uvedené údaje boli stanovené podľa najnovších našich skúseností. Naše slovné a písomné rady nezbavujú spracovateľa, užívateľa daného 

výrobku jeho zodpovednosti preskúšať si vhodnosť výrobku a správnosť farebného odtieňa pre zamýšľané použitie (skúšobný náter). 

U nového nákladu alebo zmenách výrobku strácajú tieto texty svoju platnosť. 
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CHARAKTERISTIKA: 
Karnaubský vosk sa získava z listov jedného druhu brazílskej palmy. Tenká vosková vrstva odpudzuje vodu v priebehu dažďov a zároveň 

chráni v lete listy pred vysušením. Čo je  v týchto prírodne extrémnych podmienkach odolné, vydrží naozaj mnoho. Karnaubová vosková 

emulzia dodá po nanesenom základnom spracovaní drevených povrchov dodatočnú ochranu proti mechanickému opotrebeniu, nečistotám 
a vode. Je rýchloschnúca, má jemný lesklý vzhľad, ľahko spracovateľná, schopná difúzie, antistatická, vodou riediteľná a má príjemnú vôňu. 

 

Oblasti použitia 

Na ošetrenie povrchov naolejovaných a navoskovaných 

drevených a korkových podláh, dlaždicových podláh a nábytku. 
Je vhodný ako prísada  do vody na umývanie navoskovaných 

alebo naolejovaných povrchov. 

Neriedenú emulziu môžeme s úspechom použiť na všetky 
povrchy drevených výrobkov, ako napr. eurookná a dvere, ktorým 

prepožičajú zamatový lesk a spomalia dosť výrazným spôsobom 

starnutie použitého náteru pri zachovaní difúznych vlastností. 
Na veľmi hladké podlahy použiť len veľmi úsporne 

(nebezpečenstvo pošmyknutia).  

 

Odporúčania pre spracovanie 

1/   nanášanie na nové naolejované plochy - tenko naniesť 

nezriedenú emulziu mäkkou handričkou, pri veľmi namáhaných 
plochách opakovať v dlhších odstupoch (suchý cca 1 hod. pri 

20°C) 

2/   pravidelná starostlivosť - 3 pol. lyžice pridať do 8 - 10 litrov 
teplej vody a umývať plochy ako zvyčajne. Tak získajú ošetrené 

plochy späť svoj lesk a svieži vzhľad. 
3/   ako údržba na drevené okná. Plochy najskôr očistiť vodou od 

prachu. Naniesť mäkkou handričkou na rámy okien. Neošetrovať 

na priamom slnku! Takto ošetrovaný povrch bude stále vode 
odolný a náter pružný. 

4/   neošetrené vnútorné plochy drevených skríň - stačí naniesť 

a po zaschnutí sú ľahko udržiavateľné.  

5/   neošetrené drevené prvky v interiéri - stačí naniesť a nechať 

vysušiť. Takto ošetrený povrch bude mať naturálny vzhľad, 

antistatický a ľahko pred prachom udržiavateľný.  
 

Vhodné nástroje 

Pre nanášanie sa hodia mäkké handry a štetce. 
 

Zloženie 

Karnaubský vosk, voda, prírodný emulgátor mastných kyselín, 

potravinárska konzervačná látka: sorban draselný (E202). 
 

Sušenie 
Suchý a pripravený na ďalší postup je po cca 1hod. pri 20ºC. 

Vysoká vlhkosť vzduchu, chlad, môže dobu schnutia predĺžiť. 
 

Skladovanie 

Uložená v chlade a suchu vydrží minimálne 1 rok. Emulziu 
chrániť pred mrazom! 
 
Technické údaje 

Forma dodávky:           hnedomliečna tekutina 

Farebný odtieň:  transparent          

Doba schnutia:             cca 1hod./20°C 
Skladovateľnosť:         min. 1 roky v uzatvorenom obale   

Skladovacia teplota:    5 – 30°C 

Veľkosti balenia:           0,5L 
Riedenie:   čistá voda 

Výdatnosť:                     cca 70 m²/L 

Čistenie náradia:          voda 
   

Likvidácia zvyškov 

V suchom stave sa môže vyhodiť do domového odpadu. 
 

Charakteristika 

Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný. 

Výrobok nepodlieha povinnému označovaniu ako nebezpečný. 
  
Všeobecné odporúčania / vylúčenia 

Počas práce v interiéri treba vetrať. Počas schnutia prírodných 

olejov môže sa uvoľniť typický zápach, ktorý po niekoľkých 
dňoch zmizne. Môže spôsobiť nevoľnosť a bolesti hlavy. Ukladať 

mimo dosah detí. Dávať pozor na alergie k prírodným látkam. 

Zmes označiť, aby nedošlo k prípadnému a nechcenému požitiu! 
Uvedené údaje majú poradný charakter a sú založené na 

najlepších znalostiach a starostlivom skúmaní stavu techniky. 

Z týchto údajov  nemôže byť vyvodzovaná  právna záväznosť.
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