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Keményviasz

Termékleírás Légzésaktív, víztaszító, befejező kezelés nagy igénybevételnek kitett beltéri 
fafelületekre. Selyemfényű víz- és szennytaszító felületet biztosít. Száradás után alkalmas 
élelmiszerekkel való érintkezésre. 

Felhasználási terület Erősen igénybevételnek kitett fafelületek, fapadlók, kezeletlen munkalap  befejező 
kezelésére. Kezeletlen parafapadlózat befejező kezelésére, valamint mázatlan kerámia 
kezelésére. Gyermekjátékra alkalmazható: EN 71/3 szabvány alapján.

Összetétel Kötőanyag: méhviasz, karnaubaviasz, lenolaj 
Oldószer: citrusterpén 
Segédanyagok: ólom-és báriummentes szárítóadalék

Szín színtelen

Tárolás Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös és fagymentes helyen.

Eltarthatóság Zárt állapotban, legalább 3 évig eltartható.

Kiszerelés 0,75 l. 2,5 l.

Veszélyesség B osztály, gyúlékony 

Műszaki adatok

Specifikus súly ca. 0,89 g/ml 

Viszkozitás erősen tixotróp (keverésre hígul)

Gyulladáspont ca. 46 °C

Felhasználás ca. 40 ml/m2 

Száradási idő 20 °C-on, közepes páratartalomnál 3-6 h múlva száraz és polírozható. Erősen átitatott  
alapok tovább megmunkálása 1-2 nap múlva.

Feldolgozási útmutató

Alkalmas alapfelületek Kezeletlen vagy olajozott fák, parafa, mázatlan kerámia.

Felületi kívánalmak Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek, az ásványi alapoknak kémiailag 
semlegesnek kell lennie.

Feldolgozás Kézi viaszolásnál nem szöszölődő ronggyal vagy nagy felület esetében tárcsás 
polírozógéppel történik a feldolgozás. Feldolgozási hőmérséklet legalább 8 °C. 

Hígítás Feldolgozáskész; szükség esetén biopin oldószerrel hígítható.

Előkezelés Keményolajjal vagy alapozó olajjal (padlóra a keményolajat használjuk) alapozni. A 
műszaki adatlapnak megfelelően eljárni. Száradás után finom csiszolópapírral átcsiszolni. 
Szükség esetén még egy réteget felvinni.

Befejező kezelés Egyszer vékonyan egyenletesen felhordani. 3-6 óra múlva nem szálalódó ronggyal vagy 
polírozógéppel felpolírozni. A felületet eleinte óvatosan terhelni. Szükség esetén még 
egy réteget felvinni.

Ápolás és tisztítás Enyhén szappanos vízzel, esetenként tisztítóval. Erős elhasználódás esetén tisztítani és 
adott esetben egy réteg keményviaszt felvinni.

Szerszámtisztítás Használat után biopin oldószerrel tisztítjuk.

Article No. 05

Általános termékleírás



Utasítások: A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein 
nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie 
annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát fenntartja.
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Biztonsági intézkedések A termék éterikus citrushéjolajat tartalmaz, lenyelése egészségkárosító hatású. Allergiás 
reakciók előfordulhatnak. Gyermekektől jól elzárva tartandó! Szembe kerülés esetén 
bő vízzel kiöblíteni. Lenyelés esetén orvoshoz kell fordulni! A száradó olajok bizonyos 
körülmények között öngyulladóak, ezért a keményviasszal szennyezett rongyokat nem 
összegyűrve tároljuk, hanem kiterítve hagyjuk száradni vagy vízzel átitatjuk. Csiszoláskor 
a keletkezett csiszolatpor hasonló hatású, ezért a porszívó porzsákját kiüríteni és a 
csiszolatport kültérben elhelyezni, tárolni, hogy nehogy lángot kapjon.

Hulladékkezelés A biológiailag lebomló és oldószermentes anyagokat se juttassuk a szennyvízbe, 
talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres 
fémdobozt szelektíven kell a megfelelő hulladéktárolóba tenni.


