
Oblast použití

Pro voskování neošetřených, mořených nebo louhovaných dřevěných povrchů (podnosů, dřevěných 
doplňků a menších kusů nábytku). 

Použití

Příprava Před aplikací vosku musí být dřevo důkladně suché, čisté a odmaštěné. TIP: Abychom dosáhli pevný 
a odolný povrch, je vhodné nejdříve surové dřevo napenetrovat tenkou vrstvou oleje na dřevěné 
podlahy a po zaschnutí aplikovat balzám z včelího vosku.

Nikdy nezapomeňte provést zkoušku na méně viditelném místě, abyste zkontrolovali kompatibilitu 
povrchu s výrobkem.

Úprava Včelí vosk nanášíme netřepícím se bavlněným hadříkem ve  stejnoměrné tenké vrstvy. Nechte cca 30 
minut vyschnout, následně zaleštěte padem, bavlněným hadříkem nebo textilem na leštění.

Doba schnutí

Doba schnutí Cca 30 minut.

Bees’ Wax Balm

Přírodní voskování menších dřevěných 
povrchů

Bees’ Wax Balm (Včelí vosk) je určen k ošetřování dřeva v přírodních odstínech 
– lze aplikovat opakovaně  - na nelakované,  mořené a louhované dřevěné
povrchy uvnitř budov (zvlášť vhodný na nábytek, hračky). Je vhodný pro každý
druh dřeva. Nanesení tekutého vosku způsobí, že dřevo je odolnější proti
zašpinění a snadno se ošetřuje. Není vhodný na podlahy. Vosk neobsahuje
žádná ředidla.

Vosková úprava menších dřevěných povrchů•	
Vytváří hladký povrch dřeva v interiéru•	
Odolný proti vodě a nečistotám•	
Zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva•	
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Contact_Label

Tyto informace vycházejí z 
rozsáhlého laboratorního testování 
a z praktických zkušeností. Protože 
podmínky, za kterých je výrobek 
používán, jsou často mimo 
kontrolu firmy WOCA Denmark, 
můžeme zaručit pouze kvalitu 
samotného výrobku. WOCA 
Denmark A/S nenese žádnou 
odpovědnost za nesprávné 
použití výrobku nebo zacházení 
s ním. Výrobek lze v zásadě 
považovat pouze za polotovar, 
jelikož konečný výsledek závisí na 
konstrukci, charakteru povrchu, 
základní úpravě, teplotě, vlhkosti 
vzduchu, použití atd. Společnost 
WOCA Denmark A/S si vyhrazuje 
právo bez oznámení měnit 
výrobek i uváděné informace.  
Tato etiketa / popis výrobku 
nahrazuje všechny předchozí 
verze.

Bees’ Wax Balm

Přírodní voskování menších dřevěných 
povrchů

Technické údaje

Deklarované složení 

Hodnota pH 

Trvanlivost 

Spotřeba

Barvy

Čištění nářadí 

Skladování

TOL Max

Balení

Přírodní včelí vosk, vosk Carnaubar a Candella.

6-7

5 let

8-10 m²/250 ml

Přírodní

Ředidlem

Skladujte bezpečně, mimo dosah dětí. Nevystavujteteplo 
účinkům tepla (např. slunečnímu svitu). Skladujte v 
prostorech chráněných před mrazem.

Tento výrobek obsahuje maximálně 0 g VOC/L. 
Povolená hodnota je 140 g VOC/L (cat. A/i).

250 ml
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