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CHARAKTERYSTYKA

Wodorozcieńczalny, transparentny naturalny wosk do stosowania wewnątrz
pomieszczeń.

ZASTOSOWANIE

Odpowiedni do nakładania na
pomieszczeniach wewnętrznych,
przypodłogowe i drzwi.

SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI

PANELWAX tworzy powierzchnię odporną na wodę.
Jest łatwy do utrzymania w czystości.

powierzchnie drewniane w suchych
np. sufity, panele ścienne, listwy

DANE TECHNICZNE
Zawartość substancji stałych

ok. 37% obj.

Lotne związki organiczne
(VOC)

EU VOC wartości graniczne (kat. A/e): 130 g/l 2010.
VOC produktu: max 130 g/l.

Zużycie praktyczne

20 m2/l
ok. 1,0 g/ml

Gęstość
Czas schnięcia w temp.
23oC/50% wilgotności wzgl.
- pyłosuchość
- następna warstwa

po 2 godz.
po 24 godz.
Po ok. tygodniu pomalowana powierzchnia powinna zostać delikatnie
wypolerowana, np. szmatką.

Rozcieńczalnik

Sprzęt umyć natychmiast po użyciu ciepłą wodą z detergentem.

Wykończenie

matowe

Kolor

Bezbarwny, transparentny
Produkt można barwić w systemie kolorowania TEKNOMIX.
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PANELWAX
SPOSÓB STOSOWANIA
Przygotowanie podłoża
Nakładanie
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Całkowicie usunąć stare powłoki lakiernicze i farby oraz oczyścić podłoże z brudu i
tłuszczu.
Ostrożnie wymieszać wosk do głębokości naczynia.
Nakładać pędzlem o sztywnym włosiu, gąbką lub packą mohairową równolegle do
słojów drewna. Przy ciemniejszych odcieniach najlepsze rezultaty uzyskuje się
stosując gąbkę lub szmatkę.
W razie konieczności aplikację można powtórzyć następnego dnia.
Przed powtórną aplikacją zmatowić delikatnie podnoszące się włókna.
Na poziomych powierzchniach oraz powierzchniach pracujących zaleca się
kilkukrotną aplikację.

Warunki podczas
nakładania

Malowana powierzchni musi być sucha.
Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być
o
wyższa niż +10 C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

INFORMACJE
DODATKOWE

NIE MOŻE ZAMARZAĆ.

Informacje zawarte w arkuszu danych opierają się o badania laboratoryjne i doświadczenia praktyczne. Są to wyłącznie dane informacyjne i
zależą np. od koloru i połysku. Nie mając wpływu na stosowanie i warunki nanoszenia możemy brać odpowiedzialność wyłącznie za jakość
wyrobu i gwarantować, że odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy również odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia powstałe w
wyniku nanoszenia wyrobów niezgodnie z zaleceniami lub niewłaściwego ich użycia.
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