
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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   Všeobecne:  
Púnsky (kartáginský) vosk je mydlo s konzistenciou 
masti. Včelí vosk sa roztopí, vyčistí a potom 
špeciálnym postupom nad aktívnym uhlím 
a odfarbovacou hlinkou vybieli. Použitím vlastného 
firemného postupu je tento vybielený vosk 
zmýdelnatený a tým čiastočne rozpustný vo vode, 
takže je ľahko natierateľný a nanášateľný špachtľou. 
 
   Použitie: 
Púnsky vosk slúži ako matný, alebo po vyleštení 
lesklý voskový povlak pre: 

 štukolustrové a Tadelakt práce 
 mramorové imitácie (napr. na mramorové        

práškové farby) 
 enkaustiku 
 kaseinové farebné nátery 

 
Ako prísada ku kaseinovým práškovým farbám 
alebo glejovým farbám pre: 

o špachtľovacie techniky 
o šablónové maľovanie 
o na leštiteľné nátery 

 
   Vlastnosti: 
Pastovitý, bez zápachu, bez organických 
rozpúšťadiel (voda je rozpúšťadlo), po vyleštení 
hodvábne až vysoko lesklý a tým nečistotu 
odpudzujúci, antistatický, difúzny. 
 
   Zloženie: 
Bezchlórovo vybielený včelí vosk bez usadenín, 
potaš, voda. 
 
   Spracovanie: 
(1) štukolustrové práce 
Naniesť benátskou (výr.č. K4227/4228) alebo 
pružinovou lyžicou (výr.č. K4225) jednu alebo 
niekoľko tenkých vrstiev. Po uschnutí vyleštiť 
lyžicou. 
 

(2) Tadelakt práce  
Púnsky vosk naniesť v tenkej vrstve pružnou 
plastovou hladiacou špachtľou alebo japonskou 
špachtľou na    stuhnutý a suchý Tadelakt 
povrch. Po uschnutí vyleštiť mäkkou handrou  alebo 
kefou z konských vlasov. 
 

(3)  mramorovanie  
Na povrch pre mramorové múčkové farby naniesť 
púnsky vosk lyžicou (ako v bode 1)  a po uschnutí 
buď lyžicou alebo pre dosiahnutie rovnomerného 
lesku ručne mäkkou handrou, kefou s konským 
vlasom alebo strojnou leštičkou vyleštiť.  
(Pozor: príliš vysoký prítlak a otáčky môžu spôsobiť  
poškodenie povrchu!).  

Voskový povlak vytvára pravému mramoru zdanlivo 
podobný, hlboký a transparentný vzhľad. 
 

(4)  rozlešťovacie farby na steny 
Pridaním 15% púnskeho vosku do kaseinovej 
mramorovej práškovej farby evtl. glejovej farby  
(0,75 kg  púnskeho vosku na 5 kg prášku) – vosk až 
po napučaní vmiešať do farby – sa získa po 
vyschnutí a rozleštení povrch steny s krásnym 
hodvábnym leskom. 
 
   Doba schnutia: 
Cca 5 - 6 hodín pri 20°C pre nanesený čistý púnsky 
vosk. 
 
   Spotreba: 
Cca 30 ml/m². 
 
   Veľkosti balenia: 
Výr.č. 196                 400 ml 
Výr.č. 197                 800 ml 
Ceny z platného cenníka na vyžiadanie. 
 
   Skladovanie: 
V chlade (nie mraze), suchu a dobre uzavretý sa 
môže skladovať min.  1 rok. 
 
   Označenie VOC: 
Kat. A/l – 2010  200g/l 
Produkt max.      1g/l 
    
   Čistenie náradia: 
Hneď po použití umyť teplou vodou s trochou mydla. 
 
   Charakteristika: 
Odpadá, výrobok nie je nebezpečný. 
 
   Bezpečnostné zásady: 
Púnsky vosk je zásaditý. Vystríhať sa kontaktu 
s očami. Pri  styku pokožky a očí opláchnuť 
dostatočným prúdom vody, aj pod viečkami, vhodné 
navštíviť očného lekára. 
Skladovať mimo dosah detí! 
 
   Odporúčania: 
Pretože Tadelakt –  a štukolustro práce si 
vyžadujú zvýšenú remeselnú zručnosť, 
odporúčame návštevu Tadelakt seminára, evtl. 
sa informujte telefonicky priamo vo firme, alebo 
u obchodníka KREIDEZEIT. 
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