
Výrobek č.: 61730 

Vosková péče o podlahy

Všeobecný popis produkt 
Popis produktu 

Oblast použití

Složení 
Skladování 

Spotřeba

Pokyny ke zpracování 
Vhodné podklady

Požadavky na podklad

Zpracování

Čištění  nástrojů 

Likvidace produktu

Bezpečnostní pokyny

Péče o podlahy po vyčištění vhodná na na naolejované a navoskované dřevěné 
povrchy. Zajistí hedvábně matný povrch. Odpuzuje nečistoty. Po uschnutí je možno 
strojové leštění. Vhodná i na nábytek, dveře, parapety a hračky. Odpovídá DIN-EN 71/3 
pro dětské hračky a je vhodná pro styk s potravinami. 
K péči a ochraně  navoskovaných a naolejovaných podlah a nábytkových povrchů.  Po 
krátké době schnutí vytvoří hedvábný povrch bez nutnosti leštění. Pozor: Leštěné a 
hladké plochy mohou vést k uklouznutí. Ošetřené plochy se oživí, jsou prodyšné 
a odpuzují nečistoty.  
Na hladkých kamenných podlahách použijte jen úsporně. I při dlouhodobém užívání se 
nevytvoří při správném užívání nepříjemná, těžce odstranitelná vosková vrstva. Díky 
pravidelné péči se trvanlivost a odolnost podlahy výrazně prodlouží.  
Voda, přírodní vosk 
Skladujte dobře uzavřené, v suchu a chladu. Chraňte před mrazem. 

Používejte úsporně: 
50 ml na 1 litr vlažné vody postačí na 80 - 100 m² plochy.
Max. 1 litr Voskové péče o podlahy na 80 m² plochy. 
Nepoužívejte nadměrnou dávku, jinak hrozí nebezpečí uklouznutí a tvoří se šmouhy. 

Navoskované a naolejované podlahy a nábytkové povrchy ze dřeva. 

Podklady před každým ošetřením řádně vyčistěte. 

Nanášejte rovnoměrně lehce vlhkým hadrem na podlahy na očištěný povrch. Na malé 
škrábance a stopy používání  naneseme neředěnou Voskovou péči podlahy 
neroztřepeným hadrem a po krátké době působení cca 10 minut znovu přetřeme.

Okamžitě vodou a event. mýdlem. 

Větší množství zbytků zlikvidujeme podle místních úředních předpisů. Malá množství 
můžeme spláchnout do odpadních vod. Prázdné a čisté obaly  zlikvidujeme podle 
místních úředních předpisů.  
Odpadový klíč AVV podle evropského katalogu odpadových kódů.  
GISCODE: GE 10 

Chraňte před dětmi. Při vniknutí do očí vyplachujte velkým množstvím vody. 
Důležité bezpečnostní pokyny najdete v odpovídajícím bezpečnostním listu. 

Pokyny v tomto technickém listu jsou výsledkem mnohaletého výzkumu a praktického používání. Slouží výlučně k 
informacím  ale nejsou žádnou zárukou výsledku. Uživatel si musí vyzkoušet produkty ohledně jejich vhodnosti pro svůj 
účel použití. Odpovědnost výrobce je omezena na kvalitu produktu a vylučuje chybné použití. Výrobce si vyhrazuje 
právo na změny složení ve smyslu technického nebo ekologického pokroku. Stav: leden 2015
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