Technický list

BIVOS olejový vosk č. 375
Oblast použití

Pro údržbu dřevěných ploch v interiéru, které byly louhované, voskované nebo
olejované. Ne pro mořené povrchy. Pro obnovu starého nábytku nebo
vyřezávaných objektů. Na údržbu podlah z Kera Cott a linolea.

Technické parametry

Vyzrálý vosk vytváří sametově lesklý povrch, odolný vodě.
Splňuje podmínky DIN EN 71, část 3 – použití na úpravu hraček.

Složení

Lněný olej – polymerizovaný lněný olej – ester přírodní pryskyřice, lněný olej,
polymerizovaný lněný olej, pomerančová silice, izoalifáty, včelí vosk, mikromletý
vosk, carnabový vosk, borovicová silice, oxid hlinitý, rozmarýnová silice, etanol
a bezolovnatá vysoušecí činidla (Co, Mn, Zr).

Odstíny

Čirý.

Ředění

K okamžitému použití.

Způsob aplikace

Rozprašováním, látkovým balem nebo leštičkou.

Vydatnost

1l je dostatečný na přibližně 100 m2, tj. 10 ml/m2.
Vydatnost může být výrazně nižší dle stavu a nasákavosti povrchu. Vždy
proveďte zkušební aplikaci!

Čištění

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

Doba zrání

Při nanášení látkovým balem přibližně 20 – 30 minut při 23 °C a 50% vlhkosti.
Při rozprašování je čas 30 – 120 minut v závislosti na naneseném množství.
Ostatní metody aplikace: 24 hodin.

Měrná hmotnost

0,84 g/ml.

Bezpečnost

Při a po práci zajistěte dostatečnou ventilaci.
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.
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, soli kobaltu (2+). Může vyvolat alergickou reakci.

Nakládání s odpadem

Podle právních předpisů platných v daném místě.

Balení

0,05 l, 0,25 l, 0,75 l, 2,5 l, 10 l, 30 l.

Skladování

V chladnu a suchu. Doba trvanlivosti: viz obal. Pro skladování použijte co
nejmenší nádobu.
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BIVOS olejový vosk č. 375
Příprava

Dřevo musí být suché, pevné, čisté, prosté mastnoty a prachu.
Napenetrujte LIVOS oleji nebo mořidly, např. ARDVOS univerzální dřevní olej č.
266, uzavírací lak KUNOS na bázi přírodního oleje č. 244 nebo DARIX
transparentní mořidlo na nábytek č. 297.

Aplikace

Před použitím pečlivě promíchejte. Nanášejte tenký film, je doporučeno použít
hadřík na pečlivé vetření vosku do dřeva. Leštění není nutné.
Při jiných způsobech aplikace, jako je rozprašování, dbejte zvýšené pozornosti
na nanášení velmi tenké a rovnoměrné vrstvy. Přebytečný vosk setřete. Po 20 –
30 minutovém zaschnutí přeleštěte povrch kartáčem nebo látkou. 1 – 2 hodiny
po leštění povrch suchý na dotek.

Péče

Extrémě znečistěná, opotřebovaná a poškozená místa očistěte pomocí pHneutrálního čistidla TRENA č. 556 a je-li třeba, přebruste. Lze čistit i nanesením
větší vrstvy vosku BIVOS a po 20 minutách působení setřít i s nečistotou.
Ošetřete původním materiálem a znovu naneste tenkou vrstvu BIVOS olejový
vosk č. 375, pokud je třeba i několikrát.

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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