
 

 

Technický list 

ALISA  tvrdý vosk č. 302 

N  znamená   LIVOS neutral Pro alergiky a jedince citlivé na chemikálie. 

Bez pomerančového oleje 

Oblast použití Pro údržbu dřevěných ploch v interiéru, které byly voskované nebo olejované. 
Jako konečná úprava povrchů penetrovaných LIVOS šelakem. Nevhodné pro 
místa se zvýšenou vlhkostí. 

Technické parametry Bez ředidel. Po vyzrání vytváří saténově lesklý povrch. Splňuje podmínky 
DIN EN 71, část 3 – použití na úpravu hraček. Splňuje podmínky DIN 53 160, je 
odolný proti potu a slinám. 

Složení Ořechový olej, olej světlice barvířské, včelí vosk, carnabový vosk, estery 
přírodních pryskyřic a dehydrovaný aminocukr. 

Odstíny Čirý. 

Způsob aplikace Látkou, špachtlí nebo strojově (viz druhou stranu). 

Vydatnost 1l je dostatečný na přibližně 200 m2, tj. 5 ml/m2. 
 Vydatnost může být výrazně nižší dle stavu a nasákavosti povrchu. Vždy 

proveďte zkušební aplikaci! 

Doba zrání 1 hodinu při 23 °C a 50% vlhkosti. Po přeleštění nechejte vyzrát 16 hodin. 

Měrná hmotnost Přibližně 0,85 g/ml. 

Bezpečnost Vždy skladujte a následně likvidujte čisticí textilie, lešticí kotouče, houby apod., 
které jsou ještě vlhké nebo dokonce mírně nasáklé, ve vzduchotěsné kovové 
nádobě nebo ve vodě, neboť existuje nebezpečí samovznícení způsobeného 
obsahem rostlinného oleje. 

Výrobek jako takový není samovznětlivý. 

 P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 

Nakládání s odpadem Podle právních předpisů platných v daném místě. 

Balení 0,2 l, 2,5 l. 

Skladování V chladnu a suchu. Doba trvanlivosti: viz obal. Po otevření spotřebujte do 
3 měsíců.
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Příprava Napenetrujte LIVOS oleji nebo šelakovou penetrací LANDIS č. 718 nebo krycím 
lakem BASKO č. 740. 

Aplikace Základní nátěr musí být suchý. 24 – 48 hodin po aplikaci naneste velice tenkou 
vrstvu tvrdého vosku ALISA č. 302. Použijte látku nebo špachtli a vleštěte do 
povrchu použitím leštící nebo plstěné podložky. 

 Upozornění! Příliš silná vrstva může lepit a obtížně se leští. V takovém případě 
měňte leštící podložky častěji. 
Při ošetřování nábytku může být vosk nanášen pomocí látkového balu, 
voskovacím štětcem nebo leštícím kotoučem. 
Ošetřené povrchy leštěte nejdříve 1 hodinu po aplikaci, velkou silou ve směru 
let. Použijte látku, leštící štětec, ruční leštičku nebo elektrickou leštičku na 
podlahy. Až poklesne teplota vyvolaná třením tak je konečný povrch hedvábně 
lesklý a nelepivý. Pokud je třeba, leštění opakujte druhý den, kdy bude vosk ještě 
více vyzrálý. 

Renovace Extrémě znečistěná, opotřebovaná a poškozená místa očistěte pomocí pH-
neutrálního čistidla TRENA č. 556 a je-li třeba, přebruste a znovu ošetřete olejem 
nebo šelakem. Znovu naneste tenkou vrstvu tvrdého vosku ALISA č 302 a 
vyleštěte. 

Čištění a péče Odstraňte prach vysavačem nebo mopem. Šmouhy od gumy nebo odolná špína 
mohou být odstraněny ředidlem SVALOS č. 292. Po očištění znovu přeleštěte. 

 Dle způsobu použití aplikujte BIVOS olejový vosk č. 375 jako následnou péči 
a to 1x až 2x ročně. Čistěte vodou s pH-neutrálním čistidlem TRENA č. 556 
a každé 4. až 5. čištění použijte přírodní tekutý čistící prostředek GLANOS č. 
559 namísto TRENY. 

Důležitá upozornění Během prvních tří týdnů po aplikaci zatěžujte podlahu co nejméně. Pro dočasné 
použití čerstvě voskované podlahy ji překryjte vlnitým kartonem nebo podobným 
prodyšným materiálem. Nepřikrývejte koberci. Nejvíce podlaze škodí písek, 
vlhkost a špína. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tyto pokyny jsou výsledkem mnohaletého výzkumu a testování v praxi. Jsou podloženy našimi nejaktuálnějšími odbornými 
poznatky. Nová fakta mohou tyto poznatky zneplatnit. Tento technický list má sloužit pro informaci a jako pokyny. Nelze z  něj 
vyvozovat právní odpovědnost. V případě pochyb se obraťte na maloobchodního či velkoobchodního prodejce či výrobce. 
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