
INFORMACIJE O 
PROIZVODU 

Restavratorski vosek 

Izboljšajte svoje predmete Sabby Chic 
• narejen po tradicionalni formuli
• narejen iz čistih naravnih voskov

• za posebne učinke

Primerno za: Restavratorski vosek je primeren za naslednje notranje aplikacije: restavriranje, zaščita in 

ohranjanje starinskega pohištva ali prefinjenost umetnosti Shabby Chic. Nanesite na površine, obdelane s 

silikatno kredno barvo za polprozorni voščeni premaz. Obdelane površine so zračne, antistatične in zaščitene 

pred vlago in vplivi okolja. Površine, obdelane z restavratorskim voskom na kredni barvi  dosežejo bolj 

individualen videz.

Uporaba: 
• Podlaga mora biti suha, čista, brez prahu in maščob.

• Temperatura obdelave (vključno s sušenjem) nad 8 ° C. Vlažnost lesa <18%. Vlažnost zraka <60%.

• Predhodna obdelava s kredno barvo poveča trajnost.

• Da se izognete zamegljevanju na pobarvanem pohištvu, preizkusite obstojnost barve. Deluje različno, 
odvisno od površine. Potreben je poskusni  vzorec.

Restavracijski vosek nanesite tanko in enakomerno s krpo, ki ne pušča vlaken. Površina se lahko polira po 

popolnem sušenju z mehko krpo. 

Poraba: približno 50 - 65 ml / m², kar pomeni, da približno 1 liter restavratorskega voska zadostuje za približno 15 

- 20 m² na nanos, odvisno od vrste lesa, površine in intenzivnosti premaza. Natančno porabo se določi s testiranjem.

Čiščenje: Orodje, takoj po uporabi, očistite z razredčilom ali terpentinskim nadomestkom.

Skladiščenje: Shranjujte tesno zaprto na hladnem in brez zmrzali. Izogibajte se neposredni sončni svetlobi.

Vsebina: Izoalifati, kandelilski vosek, karnauba vosek, montan vosek, mikrokristalni vosek, čebelji vosek, železov 

oksid in barvni pigmenti. 

Pomembna obvestila: Varnostni list je na voljo na zahtevo. Med brušenjem nosite zaščitno masko. Če 

potrebujete medicinsko pomoč, imejte pri roki posodo ali etiketo. Hraniti izven dosega otrok. Natančno preberite in 

sledite vsem navodilom. Da bi se izognili stiku s kožo, uporabite ustrezne rokavice (nitril). Vsebino / vsebnik zavrzite 

v skladu z navodil, z lokalnimi predpisi. ASN: 080112 

Naše ustno in pisno tehnično svetovanje je predstavljeno na podlagi testov in velja za zanesljivo. Vendar velja brez garancije in vas ne izvzema za preučitev dobavljenih izdelkov za 

potrditev njihove primernosti za vašo posebno uporabo in namen. Uporaba in predelava izdelkov so zunaj našega nadzora in zato ste popolnoma sami odgovorni. Zagotavljamo seveda 

specifikacije v skladu z vzorci in dosledno kakovost naših izdelkov. Pojav  nove "informacije o izdelku" nadomesti in razveljavi predhodno objavljene. 
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Embalaža: 0,25 l 

Barvni toni: 

brezbarven siva 

Naše ustno in pisno tehnično svetovanje je predstavljeno na podlagi testov in velja za zanesljivo. Vendar velja brez garancije in vas ne izvzema za preučitev dobavljenih izdelkov za 

potrditev njihove primernosti za vašo posebno uporabo in namen. Uporaba in predelava izdelkov so zunaj našega nadzora in zato ste popolnoma sami odgovorni. Zagotavljamo seveda 

specifikacije v skladu z vzorci in dosledno kakovost naših izdelkov. Pojav  nove "informacije o izdelku" nadomesti in razveljavi predhodno objavljene. 
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