Technický list

BODIOS voskové mořidlo – vodní báze č. 340
Oblast použití

Na dřevo jehličnanů v interiéru – zejména obklady, včetně panelových
a kazetových. Vhodné pro airbrush. Nevhodné pro místa vystavená stříkající
vodě, podlahy a pracovní desky.

Technické parametry

Pastelově barevný, matný, vodnatý a leštitelný. Splňuje podmínky DIN 53 160,
je odolný proti potu a slinám. Certifikace dle DIN EN 71, část 3., vhodný pro
hračky.

Složení

Voda, jílové a minerální pigmenty, oxid titaničitý, polysacharidy, glycerolester
přírodní pryskyřice, etanol, rozmarýnová silice, mýdlo ze včelího vosku, včelí
vosk, lněný olej, damarová pryskyřice, pomerančová silice, izoalifáty, metyl
celulóza, modřínová pryskyřice, lněný olej – polymerizovaný lněný olej – ester
přírodní pryskyřice, šelak, borax a kyselina boritá, kyselina křemičitá, ricinový
olej – polymerizovaný ricinový olej, proteiny a chlorid stříbrný.

Odstíny

002 čirá
023 mirabelka
034 rakytník řešetlákový
043 třešeň

107 antracit
112 limetka
121 hořec
125 světle modrá

143 meruňka
175 dánská běl
201 bílá

všechny odstíny jsou vzájemně mísitelné. Barvy mohou být zesvětleny použitím
čirého odstínu. BODIOS může být také dobarven 0,5 – 3 % pigmentového
koncentrátu SUNNO č. 425.
Ředění

K okamžitému použití.

Způsob aplikace

Velice tenkou vrstvu houbou nebo štětcem při teplotě nad 12 °C.

Vydatnost

1 l je dostatečný na přibližně 15 – 20 m2, tj. 57 ml/m2.
Vydatnost může být výrazně nižší dle stavu a nasákavosti povrchu. Vždy
proveďte zkušební aplikaci!

Doba zrání

Leštění je možné po 5 – 60 minutách v závislosti na vlhkosti a teplotě. Poté může
být zatěžován.

Čištění

Nástroje čistěte ihned po použití teplou mýdlovou vodou s LATIS intenzivním
čističem č. 551 nebo TRENA PH-neutrálním čističem č. 556.

Měrná hmotnost

Přibližně 1,0 g/ml.

Bezpečnost

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO/lékaře/
EUH208 Obsahuje limonen. Může vyvolat alergickou reakci.

Nakládání s odpadem

Podle právních předpisů platných v daném místě.

Balení

0,5 l, 5 l, 30 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.
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Příprava

Povrch musí být suchý, pevný, nasákavý, čistý, prostý pryskyřice a prachu
a broušený (zrno alespoň 220).

Aplikace

Před použitím důkladně promíchejte nebo protřepejte. Naneste velice tenkou
vrstvu ve směru let. Použijte bavlněný bal nebo štětec s přírodním vlasem.
Pokud se během leštění vrstva vosku zmenšuje, uberte na síle nebo prodlužte
čas zrání. Případné defekty se během leštění projeví.
Pro větší ochranu proti mechanickému opotřebení aplikujte po vyleštění tenkou
vrstvu Univerzálního dřevního oleje ARDVOS č. 266 nebo Uzavíracího laku
KUNOS na bázi přírodního oleje č. 244, s vyjímkou odstínů 125 a 112. V závisloti
na množství může povrch mírně ztmavnout do nahnědlého odstínu.

Čištění a péče

Čistěte vodou s pH-neutrálním čistidlem TRENA č. 556. Následnou péči
provádějte obnovou celého povrchu voskem BODIOS.

Důležitá upozornění

Obzvláště zajímavých efektů může být dosaženo pomocí růných technik houbou
a střídáním různých odstínů vosku.

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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