
 
EMULZIJA KARNAVBA VOSKA 

 

 

Gnezdo – Center sonaravne gradnje, Štula 10, 1210 Ljubljana – Šentvid, www.gnezdo.si, info@gnezdo.si 

Emulzija karnavba voska se pridobiva iz listov 
ene od vrst brazilske palme. Zaradi tanke plasti 
voska v času deževne dobe deluje 
vodoodporno, poleti pa liste varuje pred 
izsušitvijo. Kar je v naravi predvideno za 
ekstreme, zdrži marsikaj.  
Za čim daljšo ohranitev naravnih lastnosti 
lesenih tal, je pomembna difuzijsko odprta 
obdelava. Za utrditev podlage in zapolnitev por 
na primer nanesemo dva nanosa oljne 
impregnacije za tla ali olja za utrjevanje lesnih 
površin. Emulzija, ki jo nanesemo na temeljno 
obdelavo lesa, dodatno ščiti pred mehaničnim 
odrgninami, umazanijo in vodo.  

Uporaba 

Površinska obdelava za naoljena ali povoskana 
tla iz lesa ali plute, ploščice ter pohištvo. 
Primerna tudi kot dodatek k vodi za čiščenje 
povoskanih ali naoljenih tal – dodajamo jo zelo 
varčno (nevarnost spolzke površine!) 

Lastnosti 

ščiti pred umazanijo in vodo, zelo difuzivna,  
antistatična, sijajna, topna v vodi (voda deluje 
kot topilo), prijetnega vonja, se hitro suši,  
enostavna za uporabo. 

Sestava 

Voda, karnavba vosek, emulgator na osnovi 
naravnih maščobnih kislin 

Obdelava 

Nanos na sveže naoljene površine 
- upoštevamo predpisan čas za utrditev 

predobdelave. 
- s krpo, ki ne vsebuje vlaken ali širokim 

mehkim čopičem nanesemo tanek sloj 
emulzije karnavba voska 

- na bolj obremenjenih tleh ali delovnih 
površinah ta postopek ponavljamo, z 
daljšimi presledki. 

Redna nega 
- 3 jedilne žlice emulzije karnavba voska 

dodamo v 8 - 10 l mlačne vode in tla 
operemo kot običajno. Površina očiščena 
na ta način ponovno pridobi sijaj.  

- prekomerno umazane oziroma predebele 

sloje karnavba voska lahko odstranimo z 
vročo vodo 70 - 80 °C. Voda ne sme imeti 
višje temperature, zato da se ne odstrani  
temeljni premaz (lak / olje). 

Čas sušenja 

Čisti nanos se suši približno 1 uro pri 20 °C. 

Poraba 

Čisti nanos približno 60 - 70 m² / liter. 

Pakiranje 

1 l (Št. izdelka 420), 5 l (Št. izdelka 420.1), 10 l 
(Št. izdelka 420.2) 

Shranjevanje 

Emulzija, shranjena v suhem prostoru, ki ni 
izpostavljen zmrzali, v dobro zaprti embalaži, je 
uporabna 1 leto. 

Odstranjevanje ostankov  

Posušene ostanke lahko odvržemo v smeti. 

Označevanje 

Ni potrebno, ker ne vsebuje nevarnih snovi. 

Označevanje skladno s ChemVOCFarbV 

Najvišja vsebnost HOS (Kat. A/a): 130 g/l 
(2010), izdelek vsebuje največ 1 g/l HOS. 
 

• Opozorila:  
 

Shranjujemo na mestu, ki ni dosegljivo 
otrokom. Izdelek praviloma zelo dobro 
prenašajo tudi alergiki, kljub temu je potrebna 
pozornost na alergije na naravne snovi. 
 
Opisani podatki so bili pripravljeni v skladu z 
najnovejšimi izkušnjami, ki so nam na voljo. 
Zaradi metod obdelave in vplivov okolja, kakor 
tudi različnih kakovosti podlag, je potrebno 
izključiti odgovornosti za splošno pravno 
veljavnost posameznih priporočil. 
Pred uporabo mora uporabnik preveriti 
primernost izdelka za namen uporabe (testni 
premaz).  


