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WAX CARE 

 

 

Vode odolná disperzia z voskov 

 

Popis 

WAX CARE je vode odolná disperzia z voskov pre intenzívnu údržbu lakovaných 

(rozpúšťadlo, voda) olejovaných a/alebo voskovaných drevených podláh a taktiež na 

vnútorné pálené dlaždice, kamene, atď. WAX CARE dodáva povrchu príjemný prírodný 

a vode odolný efekt, atď. Jeho špeciálne zloženie obnovuje, chráni a obnovuje 

poškriabané alebo zničené drevené podlahy.  

Charakteristické vlastnosti 

Vzhľad Tekutina 

Teplota pri aplikácii +10°C ÷ +25°C 

Aplikácia Sprej, tkanina, aplikátor vosku, stroj na leštenie 

Riedenie Riedidlo DRV 1 

Suché na dotyk 30 minút(1) 

Suché 12 – 24 hodín(1) 

Výdatnosť 500 ml/ 35 - 45 m2  

Skladovanie  1 rok (2) 

Balenie 500 ml - 5 L  

Čistenie nástrojov Riedidlo DNE 
 

 (1).... pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu 

(2).... v originálnom uzatvorenom obale pri teplote +10°C až +25°C 

 

Dostupné verzie 

WAX CARE: transparentný pre intenzívnu údržbu. 

WAX CARE COLOR: na obnovu vyblednutého zafarbenia drevených podláh. 

 

Použitie 

Pred použitím dobre pretrepať. Aplikujte WAX CARE sprejom na tie časti podlahy, ktoré 

majú byť ošetrené, potom pomocou handričky rovnomerne rozotrite, aby sa zabránilo 

hromadeniu produktu. Nenechávajte prebytok produktu na povrchu. Po 30 minútach 

a kompletnom vysušení, povrch vyleštite handričkou alebo pomocou stroja. Musí byť 

vykonaná pravidelná údržba s WAX CARE ak chcete aplikovať ďalšiu vrstvu produktu. 

Čistenie musí byť prevedené so špeciálnym čističom: VELUREX Cleaner Star SUPER, LIOS 

Kronos alebo LIOS Soft Balm ( pozri technické listy). Neodporúča sa používať agresívne 

alebo abrazívne tkaniny.  
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Poznámka: Pri aplikácii s WAX CARE na zle nasiakavé povrchy môže dôjsť k zvýšenej 

kĺzavosti a to najmä za prítomnosti vody alebo pri vysokej vlhkosti. Odporúča sa pred 

každou aplikáciou previesť predbežné testy. Predĺžená expozícia produktov pri teplotách 

pod +10 °C spôsobuje zahusťovanie produktov. Pred aplikáciou by mal mať produkt teplotu 

nad +15 °C. 

 

Upozornenie 

Udržujte mimo dosah mrazu počas prepravy a skladovania. Vyhnite sa dlhšiemu vystaveniu 

teplotám pod +10 °C. 

 

Bezpečnosť 

Bezpečnostný list je k dispozícii na vyžiadanie.  

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie kože. Nevdychujte 

prach/ dym/ plyn/ hmlu/ pary/ aerosóly. Používajte iba vonku alebo v dobre vetranom 

priestore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie uvedené v technickom liste sú na základe poskytnutých informácii od výrobcu. 
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