
 
 

TECHNICKÝ LIST 
 

QUICK & EASY BRUSHING WAX    
přírodní vosk k dekoraci nábytku v interiéru 

 
 
 
VLASTNOSTI A POUŽITÍ 
JEDNÁ SE O PASTOVITÝ VOSK, NABÍZEJÍCÍ RYCHLÝ A 
JEDNODUCHÝ ZPŮSOB JAK DOSÁHNOUT PŘIROZENÉ 
VOSKOVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY DŘEVA. POUŽÍVÁ SE NA 
NÁBYTEK A DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI INTERIÉRU, KTERÉ CHRÁNÍ 
A DODÁVÁ JIM JEDINEČNÝ VELMI DEKORATIVNÍ BAREVNÝ 
VZHLED. OBSAHUJE SMĚS PŘÍRODNÍCH VOSKŮ VČETNĚ 
VČELÍHO. ZVÝRAZŇUJE KRESBU DŘEVA A ZVYŠUJE JEHO 
ODOLNOST. VÝROBEK JE URČEN POUZE DO INTERIÉRU. NENÍ 
VHODNÝ PRO POVRCHY S VYSOKOU MECHANICKOU ZÁTĚŽÍ 
(PODLAHY, PRACOVNÍ DESKY, SEDÁKY ŽIDLÍ APOD.) A PRO 
OBLASTI S VYSOKOU VLHKOSTÍ (KUCHYNĚ, KOUPELNY 
APOD.)! 
 
 
 
 

 
 
PŘÍPRAVA  
Odstraňte všechny předchozí nátěry a povrch 
důkladně obruste. Prach vysajte, povrch otřete 
lakovým benzínem a nechte vyschnout. Před 
nanesením proveďte zkoušku barevného odstínu na 
malé ploše.  
 
NANÁŠENÍ  
Obsah nádoby dobře promíchejte a vosk nanášejte 
štětcem nebo houbičkou ve směru vláken.  
Nechte zaschnout 10-20 minut, a poté jemným 
hadříkem vytřete ve směru vláken.  
Stejným způsobem naneste druhou vrstvu. Pro 
dosažení vyšší sytosti barvy lze nanést další vrstvy. 
Pokud necháte vosk před vytřením zasychat déle než 
20 minut, budete na vytírání muset vynaložit větší 
úsilí, ale konečná povrchová úprava bude lesklejší. 
Nenatírejte při teplotách pod 10°C nebo při vysoké 
vlhkosti vzduchu. 
 
ŘEDĚNÍ 
Neředit 
 
VYDATNOST 
18 – 24 m2/l v závislosti na savosti a druhu dřeva 
 
ČIŠTĚNÍ  
Štětce umyjte vodou a saponátem.  
 
BALENÍ 
Plechovka 750 ml 
 
 

 
 
ODSTÍNY 
Natural    Dark Oak 
Antique Pine   Beech 
Mellow Pine   Cherry 
Medium Oak   Deep Mahogany 
 
ÚDRŽBA 
Otírejte suchým hadříkem. Používání vody a jiných 
úklidových prostředků jako např. čistící aerosoly se 
nedoporučuje, tyto prostředky mohou způsobit 
nevzhledné mapy na povrchu. Drobné škrábance a 
jiná drobná poškození lze jednoduše odstranit 
nanesením a následným přeleštěním další vrstvy 
vosku. Pokud se na povrch vylije voda, jemně ji otřete 
savým suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou. 
Netlačte. Povrch nechte zaschnout a znovu naneste 
vosk Brushing Wax. 
 
UPOZORNĚNÍ  
Tento výrobek se nedoporučuje na povrchy, které 
přicházejí do přímého styku s vodou.  
 
SKLADOVÁNÍ  
Skladujte při teplotách nad 5°C, v suchých, dobře 
větraných prostorách daleko od zdrojů tepla a 
vznícení. Chraňte před mrazem! 
 
LIKVIDACE  
Použitý obal, nespotřebovaný či znehodnocený 
výrobek odevzdejte na místě stanoveném místními 
komunálními předpisy pro sběr a likvidaci 
nebezpečných odpadů. 
 



PRVNÍ POMOC 
Při zasažení očí vymývat 10-15 minut vlažnou vodou. 
Při potřísnění pokožky omýt teplou vodou a mýdlem, 
případně ošetřit regeneračním krémem. Při náhodném 
požití vypláchnout ústa vodou. Nevyvolávat zvracení. 
Zvrací-li postižený sám, zajistit průchodnost 
dýchacích cest. 
V případě vážnějšího ohrožení zdraví (zasažení očí, 
požití většího množství přípravku)  vyhledat lékařskou 
pomoc. Postup první pomoci je také možno 
konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem 
v Praze – tel.: 224 919 293.  
 
Obsahuje složky: Benzinová frakce (ropná), 
hydrogenačně odsířená těžká (Lakový benzín) 
 
STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI 
H226 Hořlavá kapalina a páry. 
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými 
účinky. 
 
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy) : Okamžitě 
omyjte velkým množstvím vody.  
P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Okamžitě vypláchněte 

velkým množstvím vody a vyhledejte lékařské 
ošetření. 

P301  PŘI POŽITÍ: Ihned vyhledejte lékařské ošetření 
a ukažte označení tohoto obalu. 

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných 
prostorách. 

P280 Používejte ochranné rukavice. 
P501 Odstraňte obsah/obal předáním osobě 

oprávněné k likvidaci nebezpečných odpadů 
nebo na místě určeném obcí. 

 
VLASTNOSTI 
Vzhled: neprůhledná hladká pasta 
Zápach: květinový. Vyzrálý povrch je zcela bez 
zápachu. Během zrání doporučujeme intenzivní 
větrání. 
Rozpustnost: částečně rozpustný ve vodě 
 
Hustota: 0,955 g/cm3 

Obsah organických rozpouštědel: 0,198 kg/kg 
produktu  
Obsah netěkavých látek: 10,5 obj. % 
Obsah těkavých organických látek (VOC): 190 g/l  
(Nekategorizováno ve smyslu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č. 2004/42/ES, resp. vyhl. č. 
415/2012 Sb. v platném znění) 
 
DATUM DOPORUČENÉ SPOTŘEBY 60 měsíců od 
data uvedeného na obalu.  
 
 
 
 
 

DISTRIBUTOR  
Detecha ch.v.d., Husovo náměstí 1208,  
549 01 Nové Město nad Metují, Česká republika. 
Tel: +420 491 477 111, Fax: +420 491 477 199  
Email: detecha@detecha.cz, www.detecha.cz  
 
VÝROBCE 
Ronseal Ltd., Thorncliffe Park, Chapeltown, 
Sheffield, England. S35 2YP.  
Tel: +44 114 246 7171, Fax: +44 114 245 5629  
enquiry@ronseal.co.uk, www.ronseal.co.uk  
„Ronseal“ a „Ronseal Does Exactly What it Says on 
the Tin“ jsou registrované ochranné známky 
společnosti Sherwin Williams Company. © Ronseal 
2009.  
Vyrobeno ve Velké Británii. 
 
Signální slovo: Varování 
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