
INFORMACIJE O PROIZVODU 

Naši strokovni in tehnični nasveti v besedilu so podani v skladu z našim znanjem in na podlagi preizkusov, vendar le kot nezavezujoča priporočila  brez garanicj  in vas ne 

oprostijo lastne preučitve izdelkov, ki smo jih predložili za njihovo primernost za predvidene postopke in namene. Uporaba in obdelava izdelkov zunaj naših znanj je zato 

izključno v vašem območju odgovornosti. Samoumevno je, da zagotavljamo kakovost in kakovost naših izdelkov. S pojavom nove "i nformacije o izdelku" prejšnja izgubi 

veljavnost. 

PNZ Produkte GmbH 

Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg 

Telefon +49 84 651 7380 • Telefax +49 84 651 

3616 

E-Mail: info@pnz.de • Internet: http://www.pnz.de 

  

 

 

 

Arbeistplatten (Worktop Polish) krema 

Proizvedeno v osrčju Bavarske 

visoko vodno obijajoč 

neguje in poživlja                           

regulira vlago   

 

Primerno za:   mize, pohištvo, delovne plošče,.. Še posebej primeren za nakdnadno 

nego predhodno naoljenih površin. Worktop Polish krema obnavalja les in ščiti  pred 

umazanijo in vlago. 

 
Uporaba 

 

 Lesna površina mora biti suha, čista  brez prahu ter maščobe. 

 Predobldelava z ustreznim brezbarvnim olje povečuje odpornost proti vsem 
tekočima kot so pivo, vino ali voda.  

 Učinek se razlikuje glede na površino. Potreben je preizdkusni premaz. 

 Preverite barvno obstojonost na skritem mestu, saj lahko “nove” barve povzoročijo 
barvno zameglitev. 

 Temperatura obdelave/predelave (vključno s sušenjem) nad + 18 ° C , vlage v lesu 
ne več kot 18%. Relativna vlažnost manjša od 60%  
 

Nanasite polirno Arbeistplatten (Worktop) kremo na tanko in enakomerno s krpo, ki ne 
pušča vlaken  in jo vtrite v podlago. Površino lahko premažetev smeri rasti po temeljitem 
sušenju z uporabo krpe ali čopiča. Nanesite drugi sloj, če površina zelo absorbira.  

 
Poraba: pribl. 20-40 ml / m², pomeni da 1 liter polirne Kreme zadostuje za približno 25-
50 m², odvisno od vrste lesa in površine (token podatek se lahko pridobi z vzorcem). 

 
Čiščenje: Očistite orodje z razredčilom ali terpentinskim nadomestkom 

 

      Shranjevanje: v hladnem, vendar brez zmrzali 
 

Sestavine: Vosek iz kandelije, karnauba vosek, montanski vosek, mikrokristalni vosek, 
čebelji vosek, sojino olje, vazelin. 

 

 
Pomembni podatki: P101 Če potrebujete zdravniško pomoč, imeti priloženo embalažo 
ali etiketo. P102 Hraniti izven dosega otrok. P103 Pred uporabo preberite oznako. Le 
popolnoma izpraznjene posode so lahko reciklirano. Posušen ostanek lahko odstranimo 
kot gospodinjske odpadke ali gradbene odpadke. Odstranite tekočino 
ostanki na zbirnem mestu za stare barve. ASN-Nr .: 080112. 

 
Embalaže: 0,05 litra 
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