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ADESIV srl jamči, da so vse informacije na tem listu podane na podlagi najboljših tehnično-znanstvenih izkušenj in znanja; vendar ne more prevzeti nobene odgovornosti za rezultate, ki izhajajo iz njihove 
uporabe, saj so pogoji izvedbe izven njenega nadzora. Priporočljivo je, da vedno preverimo dejansko ustreznost proizvoda za vsak predvideni primer. Ta izdaja razveljavi in nadomesti vse predhodne izdaje.
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PREMAZI IN POMOŽNA PREMAZNA SREDSTVA

POSEBNI TRDI VOSEK ZA PARKET
Raztopina posebnih voskov za nego dragocenih lesenih talnih oblog, ki jih je treba polirati.

TEHNIČNE LASTNOSTI:
 - Enostavno nanašanje
 - Naravni videz 

PODROČJE UPORABE: 
 - Obrušene lesene talne obloge
 - Lesena oprema ali izdelki

SPECIFIČNE LASTNOSTI (pri običajnih pogojih):
Videz: kremasta mešanica slamnato rumene barve

Viskoznost po Brookfieldu pri 20° C 
(mPa*s):    

2.000–4.000

Poraba: Odvisno od vpojne podlage

Čas sušenja po 3–4 urah

Temperatura uporabe: od +10 do +25 °C

Uporaba/orodje: čista krpa, enoploščno orodje

Skladiščenje:  
pri temperaturi med +5 °C in +25 °C 12 mesecev

Informacije o odstranjevanju proizvoda: Odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi in nacionalnimi predpisi

Pakiranje: Vedra po 5 l

Omejitve uporabe:

Vnetljiv proizvod.
Ne uporabljamo v vlažnih prostorih.
Proizvod naj pred uporabo pridobi sobno temperaturo (20 °C).
Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo
Vedno preberemo tehnične in varnostne liste

PRIPRAVA PODLAGE:
Površino očistimo z DECERLEGNO (glej tehnični list) in pustimo, da se dobro posuši.

NANOS:
S krpo nanesemo tanek sloj PAVICERA SO, pustimo, da se posuši, nato površino ročno spoliramo s krpo ali z 
rotacijskim polirnim strojem. Izvedemo lahko več nanosov. Proizvod porazdelimo po površini in poliramo z mehko 
ploščo. Za povečanje stopnje sijaja površino ponovno spoliramo po 3–4 urah. Vedno preverimo, da je vlaga v 
lesu 8 do 12 %, temperatura okolja 15 do 25 °C in relativna vlaga do 75 %. Vedno nosimo primerno osebno 
varovalno opremo. Vedno preberemo tehnični in varnostni list proizvoda.

OPOMBE: 
Z enoploščnim orodjem: Z lopato manjše količine voska porazdelimo po celotni talni oblogi; Ne pretiravamo s 
količino proizvoda (največ 10–20 g/m2), sicer bi lahko površina postala lepljiva in bi jo težko polirali. Če želimo 
olajšati postopek nanašanja, PAVICERA SO segrejemo na vodni pari in topel vosek nanesemo po površini.

OZNAČBE ZA NEVARNOST:


