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ZZáákkllaaddnníí vvllaassttnnoossttii ppřříípprraavvkkuu

Tekutý voskový koncentrát s obsahem karnaubského a
přírodního vosku. Poskytuje teplý, zrcadlový lesk bez pruhů, 
s antistatickým a protismykovým efektem.
Vosk poskytuje lesk a dlouhodobou ochranu, odolnou proti mytí
a čističům. Je určen pro použití v interiéru. 

OObbllaasstt ppoouužžiittíí

Všechny podlahy z přírodního i umělého kamene, jako mramor, 
žula, teraco, syntetický kámen, beton, mozaiky, …

NNáávvoodd kk ppoouužžiittíí

Před nanesením vosku umyjte podlahu přípravkem NEUTRÁLNÍ HLOUBKOVÝ ČISTIČ, resp.
v případě starých vosků přípravkem ODSTRAŃOVAČ VOSKŮ Z PODLAH.
Zřeďte 40 ml (asi půl šálku kávy) přípravku v 1 litru teplé vody v případě ručního leštění mopem, 
resp. 80 ml (šálek kávy), při použití podlahového leštičky. 
Vosk naneste ve slabé a stejnoměrné vrstvě mikrovláknovým mopem.  
Nechte vosk zaschnout a dbejte, aby na podlahu nikdo nešlapal. Po zaschnutí leštěte podlahu 
suchým mopem, nebo kotoučovou leštičkou filcem, ocelovou leštící vlnou nebo padem DiscoLux. 
Pravidelné čištění by mělo být prováděno přípravky: MYCÍ POLIŠ S VOSKEM nebo NEUTRÁLNÍ
HLOUBKOVÝ ČISTIČ Mr. Brill.
V případě potřeby se voskování opakuje, podle výše popsaného postupu. Frekvence opakování je 
dána vizuálním posouzením.
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PPrraakkttiicckkéé rraaddyy

Nechte vosk na podlaze dobře zaschnout: čím déle zasychá vosk, tím je lepší finální lesk. 
Nepoužívejte neředěný vosk: neabsorbuje do materiálu a navíc se obtížně leští. 
Vosk používejte pouze v interiéru.

Čtěte doporučení na etiketě. Ke stanovení vhodné koncentrace si udělejte malou zkoušku. 

PPřřiibblliižžnnáá ssppoottřřeebbaa vvýýrroobbkkuu

Pro leštění podlah můžete 1 litrem naředěného přípravku podle návodu udělat okolo 100/150 m2. 

CChheemmiicckkéé vvllaassttnnoossttii ppřříípprraavvkkuu

Vzhled tekutina
Barva bílá
Vůně po levandulích 
Specifická hmotnost při 20° C 1,00 ± 0,02 
Vodorozpustnost rozpustný v každém poměru 
pH 8 ± 0,5
Skladování při 20° C 24 měsíců v uzavřeném obalu 

Více informací o složení poskytuje bezpečnostní list CE. 

BBaalleenníí

Krabice: 12 lahví po 1 l.

Láhve jsou vyrobeny z polyetylénu o vysoké hustotě (HDPE). Po použití by měli být recyklovány 
podle stávajících pravidel pro nakládání s odpady.

Kód produktu: 5000060103

Ekvivalent používané jednotky: šálek na kávu = 80 ml

Všechny uvedené údaje jsou výsledky testů a experimentů prováděných v našich laboratořích a kvalifikovaných kamenických 
dílnách a je možno je považovat za spolehlivé. Nicméně, vzhledem k velkému počtu faktorů, které mohou ovlivňovat zde 
uvedené údaje nepřebíráme formální nebo implicitní záruky. Uživatel přebírá zodpovědnost za použití výrobku a ujistí se o 
účinnosti funkcí předem vlastní zkouškou.
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