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�Všeobecně:  
Pojem vosk není nikde přesně definován. Většina lidí si spojuje 
vosk s něčím přírodním, což ale často není. Když dnes koupíte 
vosk, jedná se většinou o umělou hmotu, která eventuálně 
obsahuje díl přírodního vosku. Vosk Kreidezeit je vyráběn z  
včelího vosku bez usazenin. Včelstva našich dodavatelů 
nejsou, jak je jinak běžné, ošetřeny chemickými prostředky 
proti Kleštíku včelímu. 
Včelí vosk se roztaví a vyčistí. Smícháním s lněnou olejovou 
fermeží a stálými oleji vznikne pro dřevo vhodná povrchová 
úprava bez rozpouštědel. 
 
� Použití: 
Pro neopracované nebo základním přírodním nátěrem 
ošetřené dřevěné výrobky do vnitřních prostor. Obzvláště 
vhodné pro nábytek, dveře, dřevěné obklady apod. Tence 
nanesený je vhodný také jako péče o lazurované povrchy.  
Na podlahu je tento typ vosku nevhodný. 
 
�Vlastnosti: 

− bez rozpouštědel 
− snadno zpracovatelný 
− difůze schopný 
− odolný vodě a nečistotám 
− antistatický 
− hedvábně lesklý 

 
� Složení: 
Lněný olej, dřevní stálý olej, včelí vosk bez usazenin, 
bezolovnaté schnoucí látky. 
 
�Zpracování  
Vosk nanášet tence a rovnoměrně 1-2krát, podle savosti 
podkladu, štětcem či hadrem, který nepouští chlupy. 
Vyvarujeme se přebytků, nebo je odstraníme hadrem, který 
nepouští chlupy. Pozdější přeleštění žíněným kartáčem zvýší 
lesk.  
Teplota pro zpracování min. 10°C. 
 
�Typy 
Při práci na velkých plochách (dřevěná obložení, trámy) je 
nanášení vosku často namáhavé. Popř. není možné na 
hrubých dřevěných plochách odstraňování přebytků.  
Zde se doporučuje naředit vosk v poměru 1:1 s Portugalským 
balzámovým terpentýnovým olejem. Nanáší se tence 
a rovnoměrně měkkým štětcem, sušení bez přelešťování. 
V oblasti dosahu je třeba již zaschlý vosk vyleštit žíněným 
kartáčem do sametového lesku. 
 
� Tónování: 
Včelí vosk je možno bez problémů tónovat Kreidezeit zemními, 
minerálními a spinel-pigmenty. 
Trocha vosku se zpracuje s celým množstvím požadovaného 
pigmentu v kaši, např. rozetřít špachtlí  
na skleněné desce. Tato kaše se pak přidá do zbytku vosku a 
dobře se promíchá! Doporučujeme podíl pigmentu  
do 25%. Čím větší podíl pigmentu, tím vyšší krycí schopnost. 

 � Doba schnutí: 
Cca 24 hodin při 20°C. 
 
� Spotřeba: 
Podle savosti podkladu cca 30 m2/litr. 
 

�Velikost balení: 
Výrobek č. 511                    0,18 l 
Výrobek č. 512       1 l  
Výrobek č. 513    2,5 l 
Ceny viz platný ceník. 
 
� Skladování: 
V chladu, suchu, mimo mráz a dobře uzavřený vydrží 
několik let. 
 
�Nakládání se zbytky 
Protože má produkt velmi dlouhou trvanlivost, je třeba 
zbytky produktu skladovat neprodyšně uzavřené a později 
zpracovat. Suché zbytky produktu mohou být přidány 
k domácímu odpadu. Prázdné obaly dát do tříděného 
odpadu. 
 
� Ošetření nářadí: 
Hned po použití umýt Portugalským balzámovým 
terpentýnovým olejem (výr. č. 447) nebo teplým mýdlovým 
roztokem (Marseillské mýdlo výr. č. 220). 
 
� Třída nebezpečnosti:  

Odpadá, nejedná se o nebezpečnou látku. 
 
� OZNAČENÍ PODLE CHEMVOCFARBV 

Maximální povolený obsah VOC: (kat. 1.f): 700 g/l (2010)  
Výrobek obsahuje maximálně 1 g/l VOC ve stavu 
připraveném k použití. 

 
 
� Upozornění: 
Kvůli obsahu schnoucích olejů hrozí nebezpečí 
samovznícení! Nanášecí hadry a čistící hadry je nutné 
nechat uschnout rozložené venku nebo uchovávat 
v uzavřených ohnivzdorných nádobách (sklo, plechovky). 
Skladovat mimo dosah dětí. 
Možnost alergické reakce na přírodní látky. 
Kvůli obsahu přírodních olejů může dojít na plochách 
s menším dopadem světla ke ztmavnutí dožluta. Zasychání 
přírodních olejů může provát typický zápach. 
 
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.  
V současné době nejnovější informace o produktu obdržíte přímo ve 
firmě KREIDEZEIT nebo na internetu: www.kreidezeit.cz              
(10/2001) 

 


