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Technický list – carnabová vosková emulze

CARNABOVÁ VOSKOVÁ EMULZE
Carnaubawachs Emulsion

Informace o výrobku
420,420.1

Barvy
z přírodních
a
nejedovatých surovin

 Všeobecně:
Carnabový vosk se získává z listů brazilské
palmy. Tenká vosková vrstva odpuzuje vodu
během dešťů a zároveň chrání v létě listy
před vysušením. Co je odolné v těchto
extrémních podmínkách v přírodě, vydrží
mnoho.
Pro zachování přírodních vlastností dřevěné
podlahy, je důležité difuzní zacházení. Ke
zpevnění podkladu a vyplnění pórů se
nanesou dvě vrstvy podlahového tvrdého
oleje nebo tvrdého dřevního oleje.
Carnabová vosková emulze propůjčí po čistě
naneseném základním zpracování podlahy
dodatečnou ochranu proti mechanickému
opotřebení nečistotám a vodě. Je
rychleschnoucí, samolesklá a lehce
zpracovatelná.

 Použití:
Povrchové zpracování lakovaných,
olejovaných a voskovaných dřevěných a
korkových podlah, podlahových obkladů,
kuchyňských linek a nábytku. Jako přísada do
vody na mytí, také jako péče o navoskovanou
popř. naolejovanou podlahu. Na velmi
hladkou kamennou podlahu, jen velmi šetrně
nanést (nebezpečí klouzání).

 Zpracování:
1) Nanesení na nově naolejované popř.
lakované plochy:
 Dodržet předepsanou dobu tvrdnutí
předpracovaných ploch.
 Tence nanést měkkým hadříkem
nepouštějícím chlupy nebo měkkým
širokým štětcem
 U velmi namáhaných podlah nebo
pracovních ploch, toto ošetření
opakovat v delších odstupech.
2) Pravidelná péče:
 3 polévkové lžíce emulze přidat do
8 – 10 l pro ruce teplé vody a
podlahu vytřít jako obvykle. Tak
získají ošetřené plochy zpět svůj
lesk.
 Příliš znečištěná, popř. příliš silná
vrstva Carnabového vosku se dá
odstranit vodou teplou 70 – 80 °C.
 Upozornění: nedávat teplejší vodu,
aby se nerozpustilo základní
zpracování (lak, olej).

 Čas schnutí:
čistý nátěr cca 1 hod při 20 °C.

 Spotřeba:
Vlastnosti:









odpuzuje vodu a špínu
schopna difuze
antistatická
samolesklá
vodou ředitelná
příjemná vůně
rychle schnoucí
lehce zpracovatelná

Složení:
Voda, carnabový vosk, emulgátor na bázi
přírodních mastných kyselin

čistý nátěr 60 – 70 m2 / 1 litr.

 Velikost balení:
Výrobek č. 420
Výrobek č.421.1

1 litr
5 litrů

 Skladování:
V chladu, mimo mráz vydrží neprodyšně
uzavřená nejméně 1 rok.

 Odstranění:
Vyschlé dát do domácího odpadu.

Třída nebezpečnosti:
Odpadá.
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Skladovat mimo dosah dětí.
Produkt je všeobecně velmi dobře snášen i
alergiky, přesto si všímejte možných
alergických reakcí.

Popsané údaje byly zjištěny podle nejnovějšího stavu nám předložených zkušeností. Kvůli metodám zpracování a
vlivům životního prostředí, jakož i různých povah podkladů musí být vyloučena závaznost pro všeobecnou právní
platnost jednotlivých doporučení. Před použitím musí zpracovatel vyzkoušet výrobek, zda je vhodný na účel
použití (zkušební nátěr).
Při novém vydání nebo změně výrobku ztrácí text svou platnost
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