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Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných 

podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. 
Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácejí všechny její předchozí 

vydání platnost. 
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¶ HORNBACH Podlahový Vosk 

  
 dodává hedvábný lesk 
 odpuzuje nečistotu a vodu 
 rychleschnoucí 

 

Vlastnosti 
Přírodní pečující vosk s lehkým medovým zabarvením. 
 

 interiér 

 prodyšný 

 přirozený vzhled dřeva 
 

Účel použití 
Ideální na neošetřené, naolejované, navoskované dřevěné a korkové podlahy, neglazované keramické 
dlaždice, terakotové dlaždice, linoleum bez povrchové úpravy a nábytek. 
 

Odstín barvy 
Bezbarvý 
 

Stupeň lesku 
Hedvábný lesk 
 

Obsažené látky 
Olej z vlašských ořechů, saflorový olej, karnaubský vosk, včelí vosk, přírodní pryskyřičné estery, sikativy. 
Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 1 g/l. Mezní hodnota EU činí max. 400 g/l (kategorie A/e od roku 
2010).  
 

GIS-Code 
- 
 

Označení 
- 
 

Odolnost vůči povětrnostním vlivům 
Jen do interiérů. 
 

Ředidlo 
Používat neředěný. 
 

Vydatnost 
Cca 5 – 15 g/m² v závislosti na charakteru podkladu. Přesnou spotřebu zjistíte pomocí zkušebního nátěru na 
objektu. 
 

Zasychání 
Po 6 - 12 hod. přeleštěte ve směru vláken hubkou / padem nebo hadříkem. Lze používat za 1 den, plné 
zatížení možné za 1 týden. Během schnutí zabezpečte optimální přívod čerstvého vzduchu (příp. 
ventilátorem), abyste zabránili vzniku zápachu. 
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Nástroje 
Bavlněný hadřík, který nepouští vlákna, lešticí hubka / pad.  
 

Čištení nástrojů 
Čištění nástrojů okamžitě po použití čističem na štětce nebo univerzálním rozpouštědlem.  
 

Provedení nátěru 
Podklad musí být suchý, pevný, čistý, nemastný a bez prachu a nesmí být savý. Staré nátěry, které uzavírají 
póry, bezezbytku odstraňte. Savé plochy předem ošetřete Hornbach tvrdým olejem nebo tvrdým voskovým 
olejem. Pomocí bavlněného hadříku, který nepouští vlákna, naneste velmi tenkou vrstvu, ihned rovnoměrně 
rozetřete. Po 6 - 12 hod. přeleštěte ve směru vláken hubkou / padem nebo hadříkem. První týden neomývejte 
(neotírejte za vlhka). 
 

Důležitá upozornění 
Nezpracovávejte při teplotě pod +16 °C (platí pro okolní vzduch a podklad)! Skladujte v chladu, suchu, bez 
mrazu a pevně uzavřený.  
Nezapomeňte: Hadříky a pady nasáklé výrobkem se mohou vznítit. Proto je uchovávejte v pevně 

uzavřených ohnivzdorných plechových obalech nebo je před odhozením nechte rozložené uschnout na 
vzduchu (venku). 
 

Bezpečnostní pokyny 
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. 
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.  
 

Odstranění 
P501 Tento výrobek a jeho obal odevzdejte ve sběrně nebezpečných odpadů. Zbytky barvy v suchém stavu 
lze likvidovat jako domovní odpad. K recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdněné nádoby. 
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