Junckers BIOLINE WAX
Vosková lazura
Řada výrobků Junckers BIOLINE představuje alternativu pro
zákazníky,
kteří
upřednostňují
přírodní,
ekologicky
nezávadné výrobky. Skládá se z impregnačního oleje
Junckers BIOLINE OIL a voskové lazury Junckers BIOLINE
WAX, výrobků na bázi 100% přírodních olejů.
Junckers BIOLINE WAX je produkt určený ke konečné
povrchové úpravě Junckers BIOLINE OIL impregnovaných
dřevěných povrchů. Je vyrobený z přírodních rostlinných
surovin.

Důležité upozornění:
Pracovní pomůcky a hadry nasáklé olejem uchovávejte
v uzavřených kovových nádobách – nebezpečí samovznícení!
Nepoužívejte k broušení ocelovou vlnu či drátěnku. Dřevo by
mohlo ztratit barevný odstín v případě, že bude vystaveno
vlhkosti.
Před použitím čtěte
bezpečnostní kroky.

informace

na

obale

a

dodržujte

Junckers BIOLINE WAX poskytuje velmi vysokou vydatnost.

LIKVIDACE

Technické údaje

Nevylévat do půdy, kanalizace a vodních toků. Odpad a
prázdné nádoby likvidovat dle místních nařízení. Prázdný a
suchý kovový obal předejte na řízenou skládku k recyklaci.
ZBYTKY ODEVZDEJTE VE SBĚRNĚ ODPADU! Kód odpadu
tekutý 08 01 12, obal 15 01 02.

Typ:

Disperze palmových a jiných tvrdých
vosků v přírodních vytvrzovacích olejů
0,75 ltr a 2,5 ltr
Vytváří hedvábně matný povrch.
70–100 m2/ ltr v závislosti na schopnosti
absorpce podkladu
Bavlněný hadr, kartáč. váleček, štětec
Min. +10 °C
Dodává
se
k přímému
upotřebení.
Přípravek není vhodné ředit.
Cca 16-24 hod. při teplotě cca 20°C
Vodou a mýdlem.
Vydrží i několik let, pokud je v originální
uzavřené a nepoškozené nádobě při
teplotě +20° C. Nevystavujte teplotám
pod bodem mrazu a nad +40° C.

Balení:
Barva:
Vydatnost:
Způsob nanášení:
Teplota:
Poměr ředění:
Doba schnutí:
Čištění:
Skladování:

BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE
Nekouřit při práci! Při práci použít ochranné rukavice a
ochranný oděv. Nepožívat vnitřně. V souladu se zákonem č.
157/1998 Sb. v platném znění není výrobek klasifikován jako
nebezpečný. S–věty: 62 - Při požití nevyvolávejte zvracení:
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal
nebo označení; 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro použití
Příprava podkladu
Před aplikací je nutné povrch ošetřit impregnačním olejem
Junckers BIOLINE OIL (viz. technický list).
Konečná úprava impregnovaných povrchů
Před aplikací finálního nátěru Junckers BIOLINE WAX povrch
pečlivě přeleštěte leštícím kartáčem nebo bavlněným
hadrem. Naneste vrstvu vosku Junckers BIOLINE WAX. Do
cca 45 minut vyleštěte povrch bavlněným hadrem a
odstraňte
zbytky
neimpregnovaného
vosku.
Leštění
provádějte dokud nedocílíte požadovaného stupně lesku. Po
cca 6-8 hodinách celý postup opakujte.
Než začnete podlahu využívat, doporučujeme ponechat
podlahu po posledním nátěru důkladně zaschnout po dobu 24
hodin. Předložky a koberce pokládejte až po několika dnech.
Péče a údržba
Průběžně vysávat. Čistit běžnými čistícími prostředky pro
domácnost. V případě lokálních poškození a opotřebení
nátěru aplikovat udržovací vrstvu Junckers BIOLINE WAX.
Doporučuje se ve vhodných intervalech provádět udržovací
nátěry.
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Uvedené informace jsou založeny na výsledcích laboratorních zkoušek
a praktických zkušenostech a jako takové mohou být považovány
pouze za vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody.
Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky uživatele jsou mimo naši
kontrolu, nepřebíráme odpovědnost za výsledky. Naše odpovědnost
se vztahuje výlučně na ohrožení osob a poškození majetku, které bylo
skutečně ověřeno a prokázáno u námi dodávaných výrobků.

DOVOZCE:
HEMAX TRADING, spol. s r.o., Albrechtická 2160/39, CZ-79401 Krnov
Tel/fax: +420 554 614 514
e-mail: info@junckers.cz, http://www.junckers.cz

