
 

 

Technický list 

GLEIVO včelí vosk č. 315 

Oblast použití Pro údržbu dřevěných ploch v interiéru jako nábytek, dveře, korek, kameninu 
stěny a stropy po předchozím ošetření produkty LIVOS. Nevhodné pro místa 
vystavená stříkající vodě. Pro pravidelnou péči o přírodní linoleum. 

Technické parametry Tekutý. Po vyzrání vytváří saténově lesklý povrch. Vhodný na rosprašování 
pomocí airless. 

Složení Včelí vosk, mikromletý vosk, karnabový vosk, lněný olej, pomerančová silice, 
izoalifáty, oxid hlinitý, rozmarýnová silice. 

Odstíny Čirý. Možnost obarvení max. 10 % přírodní lesklé barvy VINDO č. 629. 

Ředění K okamžitému použití. 

Způsob aplikace Velice tenkou vrstvu látkou, štětcem nebo rozprašováním při teplotě nad 12 °C.  

Vydatnost 1 l je dostatečný na přibližně 25 m2, tj. 40 ml/m2. 
 Vydatnost může být výrazně nižší dle stavu a nasákavosti povrchu. Vždy 

proveďte zkušební aplikaci! 
 Při následné péči je 1 l dostatečný na 100 m2, tj. 10 ml/m2. 

Doba zrání 2 – 4 hodiny při 23 °C a 50 % vlhkosti. 

Čištění Nástroje čistěte ihned po použití ředidlem SVALOS č. 222 nebo čistidlem na 
štětce LEVO č. 997. 

Měrná hmotnost Přibližně 0,78 g/ml. 

Bezpečnost Při a po práci zajistěte dostatečnou ventilaci. 

 P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ 
STŘEDISKO/lékaře/ 
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 

 EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 
 EUH208 Obsahuje limonen. Může vyvolat alergickou reakci.  

Nakládání s odpadem Podle právních předpisů platných v daném místě. 

Balení 0,25 l, 1 l, 2,5 l, 10 l, 30 l, 200 l. 

Skladování V chladnu a suchu. Doba trvanlivosti: viz obal. Po použití pečlivě uzavřete víčko. 

Obal Vyroben z polyetylenu (PE). Tento materiál má neutrální účinky na podzemní 
vodu a lze jej recyklovat.



 

 

Technický list 

GLEIVO včelí vosk č. 315 

Příprava Povrch musí být suchý, únosný, čistý a prostý mastnoty a prachu. Napenetrujte 
LIVOS oleji nebo mořidly jako: přírodní vytvrzující olej MELDOS č. 264, 
univerzální olej na dřevo ARDVOS č. 266, přírodní uzavírací mořidlo KUNOS 
č. 244 nebo transparentní mořidlo na nábytek DARIX č. 297. 

Aplikace Před použitím důkladně promíchejte nebo protřepejte. Naneste velice tenkou 
vrstvu. Použijte látkový bal nebo štětec. 

 Leštěte látkou, leštícím štětcem nebo leštičku ve směru let po 2 – 4 hodinách od 
nanesení. 

Čištění a péče Odstraňte prach vysavačem nebo mopem. Šmouhy od gumy nebo odolná špína 
mohou být odstraněny ředidlem SVALOS č. 222. 

 Dle způsobu použití aplikujte GLEIVO včelí vosk č. 315 jako následnou péči a 
to 1x až 2x ročně. Čistěte vodou s pH-neutrálním čistidlem TRENA č. 556. 

Důležitá upozornění Při práci a po dobu schnutí zajistěte dostatečnou ventilaci. 

 Silná vrstva vosku vyžaduje intenzivní mechanické rozleštění. Tenký voskový 
povrch na materiálech s vysokým elektrostatickým nábojem (syntetické 
pryskyřice) snižuje povrchový náboj. 

 Na omítkách DELVA č. 426 bude GLEIVO chránit proti abrazi a nečistotám a také 
proti předčasnému vybělení rostlinných pigmentů. Výsledkem bude briliantový, 
sametový lesk zvýrazňující charakter barev. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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