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CLOU Flüssiges Bienenwachs 
vodou ředitelný roztok včelího vosku na surové, neopracované dřevo ve vnitřním prostředí

Charakteristika
Vodou ředitelný čistý přírodní včelí vosk, připravený k okamžitému použití. Bez organických 
rozpouštědel. Zvýrazňuje přírodní charakter dřeva, vytváří hedvábně lesklý povrch, je prodyšný, má 
vysokou vydatnost. 

Opracované plochy odpovídají požadavkům normy DIN EN 71, díl 3 (bezpečnost dětských hraček), 
nejsou však odolné vodě a nápojovým alkoholům.

Použití
Výborně vhodný k opracování i ošetřování dřevěných stropů, obložení, regálů, obrazových rámů, 
dřevořezeb apod. ve vnitřním prostředí tehdy, je-li požadován voskovaný povrch (starožitný, tzv. antik 
efekt). Používá se také k renovaci voskovaných ploch. 
Výsledný vzhled závisí na použité dřevině a její vlastní přírodní barvě. Doporučujeme vždy napřed 
provádět zkušební nátěr.

Zpracování 
Měkkým, čistým hadrem. 

Vydatnost
1 litr vystačí na přibližně 15 m2 jednoho nátěru.

Schnutí
Nános vosku vyžaduje schnutí přes noc.

Příprava plochy
Dřevo musí být čisté, suché a bez mastnoty. Neopracované plochy surového dřeva je nutné nejdříve 
přebrousit papírem zrnitosti 280 a pečlivě odstranit brusný prach.

Návod k práci
Obsah balení nejdříve velmi dobře rozmíchejte!
Na připravený, suchý, čistý povrch dřeva nanesete čistým hadrem trochu tekutého včelího vosku 
CLOU Bienenwachs a rovnoměrnými pohyby ve směru vláken dřeva důkladně vtírejte do povrchu. 
Opracovávaný předmět odstavte přes noc k intenzivnímu proschnutí. 
Po dobrém úplném zaschnutí plochu lehce přebruste jemným papírem (zrnitost nejméně 280), 
odstraňte prach a nátěr ještě jednou opakujte. 
Po zaschnutí druhé vrstvy vosku můžete plochu vyleštit novým, čistým měkkým hadrem, nebo 
kartáčujte kartáčem na vosky rovnoměrně do hedvábného lesku. 
U selských skříní, které jsou pestře malované, je vhodné nejdříve vyzkoušet stálost barev. To učiníte 
opatrným zkušebním nanesením vosku na nějakém nenápadném, méně viditelném místě objektu.

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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