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• Splošno

Kreidezeitov  vosek  za  tla  je  dodatna 
zaščita  za naoljene površine,  ki  ustvari 
svilnat sijaj. Primeren je predvsem za tla. 
Vsebnost  karnavba  voska  daje  temu 
vosku  površinsko  trdoto.  Karnavba 
vosek  se  pridobiva  iz  listov  vrste 
brazilske  palme  in  je  najtrši  naravni 
vosek. 

• Uporaba

Površinska obdelava lesa za tla iz lesa 
ali  plute  ter  neglazirane  ploščice 
(terracota), ki so predhodno obdelana z 
oljno  impregnacijo  za  tla  (izdelek.  št. 
310) ali primerljivimi Kreidezeitovimi olji. 
Za bolj občutljive dele tal, vrat, stopnišč, 
pohištva. Ni primeren za vlažne prostore 
in kuhinjske delovne površine.

• Lastnosti

Ščiti pred umazanijo in vodo, zelo dobro 
difuziven,  antistatičen,  svilnato  sijajen, 
konsistenca  maže,  enostaven  za 
uporabo. 

• Sestava (celovita deklaracija)

Laneno olje, laneno olje- rastlinsko olje, 
balzamno  terpentinsko  olje,  karnavba 
vosek,  čebelji  vosek,  neosvinčeni 
sikativi. 

• Obdelava
Vosek  na  tanko in  enakomerno 
nanesemo s krpo brez vlaken. Pazimo, 
da  ne  nanesemo  prekomerne  količine. 

Za  velike  površine  je  priporočljivo,  da 
uporabimo  loščilnik.  Vosek  z  lopatico 
razmažemo na površino, ali ogretega na 
približno 60 °C nakapljamo na tla  in  s 
strojem enakomerno zgladimo. Po 4 – 6 
urah je  potrebno  površino  spolirati s 
krpo  brez  vlaken,  krtačo,  metlo  za 
loščenje ali  loščilnikom, dokler površina 
ne dobi  svilnat  sijaj.  Temperatura  med 
obdelavo  mora  biti  najmanj  10  °C. 
Zasušeni prekomerni nanosi se kasneje 
težko  odstranijo,  na  površini  ostanejo 
bele  meglice.  Te  prekomerne  nanose 
lahko  odstranimo  s  čistino  blazino 
(strojno  čiščenje)  ali  z  gobico  za 
pomivanje (Scotch Brite).

• Nega

Naoljene  in  povoskane  površine,  ki  so 
manj umazane, čistimo samo z mlačno 
vodo,  brez  dodatkov.  Ne  uporabljamo 
vroče vode ali  čistil,  ki razmaščujejo ali 
se  penijo.  Bolj  umazane  površine 
priporočamo Marsejsko milo (izdelek št. 
220), za splošno nego pa vodi dodamo 
emulzijo  karnavba  voska  (izdelek  št. 
420).

• Čiščenje temelja

Če  je  povoskana  površina  na  zelo 
izpostavljenih mestih zelo umazana,  ali 
če  se  je  izgubil  svilnat  sijaj,  očistimo 
strojno s čistilno blazino , ali ročno brez 
mila. 
Po  čiščenju  temelja  je  eventuelno 
potreben  ponoven  nanos  olja  tla,  sicer 
pa ponovno nanesemo vosek. 
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• Čas sušenja: EN

Površino, na katero smo nanesli vosek, 
je potrebno po 4 – 6 urah pri približno 20 
°C  spolirati.  Po  približno  24  urah  se 
vosek  strdi.  V  obdobju  3-4  tednov  s 
površino ravnamo pazljivo. 

• Poraba / doseg

Približno  50  m²  /  liter,  ustrezno  0,02 
litrov / m².

• Pakiranje

Izdelke št. 500 0,5 l
Izdelke št. 501 1 l
Cene najdete v veljavnem ceniku. 

• Čiščenje orodja

Takoj po uporabi očistimo z balzamnim 
terpentinovim oljem (Izdelek št.. 447) ali 
toplim  lugom  iz  mila  (Marsejsko  milo, 
Izdelek št.. 220).

• Shranjevanje

Shranjujemo  tesno  zaprto,  na  mestu 
odpornem na zmrzal. Tako shranjen ima 
rok  trajanja  približno  dve  leti.  Zaradi 
dolgega  oziroma  nestrokovnega 
shranjevanja  se  konsistenca  voska 
lahko  spremeni  (usedline).  V  tem 
primeru  lahko  ponovno  vzpostavimo 
prvotno  konsistenco.  Pločevinko  brez 
pokrova  damo  vodno  kopel,  dokler  ne 
nastane enakomerna tekočina. Nato na 
hitro ohladimo. 

• Odstranjevanje ostankov

Ostankov  izdelka  ne  odstranjujemo  v 
odpadne vode. Ostanke izdelka lahko v 
suhem stanju vržemo v smeti. 

• Označevanje

Xn - škodljivo za zdravje
N - nevarno za okolje

• Označevanje  v  skladu  s 
CHEMVOCFARBV

Najvišja  vsebnost  VOC:  (Kat.  1.f):  700 
g/l (2007)
Izdelek vsebuje največ  650 g/l VOC.

• Opozorila / varnostni napotki

Vnetljivo.  Škodljivo  za  zdravje,  če  ga 
vdihujemo, zaužijemo ali če pride v stik s 
kožo. Draži kožo in oči. 
Pri  stiku  s  kožo  lahko  pride  do 
preobčutljivosti.  Strupen  za  vodne 
organizme.  V  vodah  lahko  povzroči 
dolgotrajni škodljiv učinek. 
Škodljivo  za  zdravje:  Pri  zaužitju  lahko 
povzroči poškodbe pljuč. 
Pri  delu  je  potrebno  nositi  zaščitne 
rokavice in zaščitna oblačila. 
Preprečiti  je  treba,  da  pride  do 
sproščanja v okolje. 
Pri  zaužitju lahko pride do bruhanja. V 
tem primeru takoj  poiščemo zdravniško 
pomoč. S seboj vzamemo embalažo ali 
etiketo. 
Med  delom  dobro  zračimo  in  se 
izogibamo stiku z odprtim ognjem. 
Shranjujemo  na  mestu,  ki  ni 
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dosegljivo otrokom. 
Zaradi  vsebnosti  suhih  olj  obstaja 
nevarnost samovžiga, če uporabljamo 
krpe za čiščenje in krpe za nanašanje! 
Prepojene  krpe  razprostremo  na 
prostem in jih posušimo ali jih shranimo 
v  ognjevarni  posodi  (pločevinki),  ki  jo 
tesno zapremo.
Potrebna  je  pozornost  na  možnost 
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). 
Pri  ponatisih  ali  spremembah  proizvoda  
teksti prenehajo veljati.  

Aktualne  informacije  o  proizvodu  dobite  
neposredno pri Kreidezeitu ali  na internetu 
www.kreidezeit.de 

(25/01/2008)
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