TECHNICKÝ LIST

DIAMOND HARD FLOOR WAX
vosk na dřevěné podlahy - interiér

VLASTNOSTI
PEVNÝ A ODOLNÝ PODLAHOVÝ VOSK. VYTVÁŘÍ MATNÝ
VOSKOVÝ POVRCH. ZDŮRAZŇUJE PŘÍRODNÍ KRÁSU
DŘEVA A DODÁVÁ MU POŽADOVANÝ ODSTÍN. LZE JEJ
POUŽÍT NA VYSOCE FREKVENTOVANÝCH MÍSTECH.
VODĚODOLNÝ - IDEÁLNÍ PRO POUŽITÍ V KUCHYNÍCH A
KOUPELNÁCH. RYCHLESCHNOUCÍ – NA DOTYK SUCHÝ
DO 30 MINUT, DALŠÍ NÁTĚR JIŽ PO DVOU HODINÁCH.
MINIMÁLNÍ ZÁPACH. SNADNÁ ÚDRŽBA BĚŽNÝMI
PROSTŘEDKY. POUŽITELNÝ ROVNĚŽ NA LAKOVANÉ
PODLAHY.

POUŽITÍ
Veškeré dřevěné podlahy v interiéru z měkkého i
tvrdého dřeva včetně parket a korku.
PŘÍPRAVA
Mimořádnou pozornost věnujte přípravě podkladu.
Povrch přebruste po směru vláken jemným brusným
papírem o zrnitosti min. 120. Poté jej zbavte všech
nečistot a prachu a otřete lakovým benzínem.
Správně připravený povrch musí být zcela čistý,
suchý, zbavený všech nepřilnavých starých nátěrů a
prachu.
NANÁŠENÍ
Před použitím a během něj výrobek důkladně
promíchávejte. Nanášejte pouze v teplé a dobře
větrané místnosti. K nanášení používejte kvalitní
široký štětec. Pracujte poměrně rychle a vosk
nanášejte a roztírejte rovnoměrně ve směru dřevních
vláken. Vosk nanášejte vždy na 2-3 podlahová prkna
najednou, abyste se vyhnuli překrývání nátěru.
Nanášejte přiměřeným tlakem na štětec, aby se vosk
neroztíral do příliš tenké vrstvy! Maximální odolnost
zajistí tři vrstvy nátěru. Jednotlivé vrstvy nanášejte s
odstupem 2 hodin. Před závěrečnou vrstvou povrch
lehce přebruste brusným papírem o zrnitosti 240,
otřete vlhkým hadrem a nechte důkladně uschnout.
Podlaha je pochozí již po 8 hodinách. Pro plné
zatížení nechte zasychat 72 hodin.
Po dobu pěti dnů chraňte před působením vody.
Po dobu 8 dnů nezakrývejte koberci nebo rohožemi.

VYDATNOST
Tato 2,5 litrová plechovka běžně vystačí k pokrytí
plochy 40-50 m² v jedné vrstvě, takže by měla stačit k
nanesení 3 vrstev na podlahu měřící 15 m 2. Množství
barvy potřebné k nátěru se liší podle savosti dřeva.
ČIŠTĚNÍ
Štětce umyjte vodou a saponátem.
UPOZORNĚNÍ
Výrobek vždy vyzkoušejte nejprve na malém
nenápadném místě. Barevný štítek označuje pouze
přibližný barevný odstín výrobku. Špatné větrání,
nízké teploty a vysoká vlhkost prodlužují dobu
schnutí.
ODSTÍNY
Natural
Antique Pine
Natural Oak
BALENÍ
Plechovka 2,5 l
SKLADOVÁNÍ
Skladujte na chladném, suchém, dobře větratelném
místě, daleko od zdrojů tepla a vznícení. Neskladovat
blízko potravin. 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.
POKYNY PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal
nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
Mezní (limitní) hodnota VOC (subkategorie A/i):
140 g/l
Maximální obsah VOC 100 g/l
Obsahuje 2,2´,2˝-(hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5triyl)triethanol a 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může
vyvolat alergickou reakci.
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
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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
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