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CLOU Naturwachs 
vodou ředitelný bezbarvý přírodní vosk na dřevo ve vnitřním prostředí

Charakteristika
Vodou ředitelný bezbarvý přírodní  vosk, vyrobený z vysoce kvalitního včelího a karnaubského vosku 
a připravený k okamžitému použití. Bez organických rozpouštědel a bez zápachu. Neopracovanému 
dřevu dodá dekorativní matně třpytivý povrch sametově hebký na dotek. Voskovaný povrch je odolný 
působení denního světla.

Opracované plochy odpovídají požadavkům normy DIN EN 71, díl 3 (bezpečnost dětských hraček) a 
požadavkům § 35 Zákona o potravinách a spotřebním zboží (dříve norma DIN 53160, odolnost slinám
a potu), voskované plochy však nejsou odolné vodě a nápojovým alkoholům.

Použití
Výborně vhodný pro normálně zatěžované dřevěné plochy (nábytek, obklady stěn a stropů, trámy 
nebo lišty) ve vnitřním prostředí. Tekutý vosk má mléčný vzhled, ale zasychá po natření jasně 
bezbarvý.

Výsledný vzhled závisí na použité dřevině a její vlastní přírodní barvě. Doporučujeme vždy napřed 
provádět zkušební nátěr.

Zpracování 
Měkkým, čistým tampónem (bavlněný hadr) anebo širokým plochým štětcem. 

Vydatnost
1 litr vystačí na přibližně 8 m2 jednoho nátěru.

Schnutí
Nános vosku je možné už po 2 hodinách schnutí přebrousit a pokračovat v povrchové úpravě.

Příprava plochy
Dřevo musí být čisté, suché a bez mastnoty. Neopracované plochy surového dřeva je nutné nejdříve 
přebrousit papírem zrnitosti 220 a pečlivě odstranit brusný prach. U dřevin s vysokým obsahem 
vnitřních látek (např. dub, smrk, borovice) může dojít ke zpomalení schnutí a barevným odchylkám.

Návod k práci
Obsah balení nejdříve dobře rozmíchejte!
Na připravený, suchý, čistý povrch dřeva naneste vosk Naturwachs nejdříve jako základ měkkým 
plochým štětcem nebo tampónem (do sebe zabalený kus čisté bavlněné látky) rovnoměrně, ve směru 
vláken dřeva. Nechejte dobře zaschnout, lehce přebruste brusivem zrnitosti 240, odstraňte prach a 
vosk Naturwachs naneste ještě jednou. Eventuální třetí nátěr je možné provést až po zaschnutí přes 
noc. K dosažení zvláště příjemného hebkého povrchu voskované plochy kartáčujte povrch po 
zaschnutí přes noc kartáčem na vosky nebo žíněným kartáčem.

Čištění nářadí
Po skončení prací všechno použité náčiní ihned umyjte vodou a mýdlem. Nenechejte nářadí 
zaschnout.

Skladování a likvidace
Skladuje v dobře uzavřeném originálním balení v suchu a chladnu, chraňte před mrazem. Po otevření 
obalu má obsah jen omezenou trvanlivost.
Obaly se zbytky předávejte na sběrné místo starých laků. Doporučené klíčové číslo odpadu podle 
Evropského katalogu odpadů je 08 01 12. 
K recyklaci předávejte pouze beze zbytku vyprázdněné obaly.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevylévejte do kanalizace.
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo označení.
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