
Karnaubo vaško emulsija „Carnaubawachs Emulsion“

Bendra informacija
Emulsija  „Carnaubawachs  Emulsion“  išgaunama  iš 
Brazilijos palmių lapų. Dengianti lapus plona vaško plėvelė 
apsaugo palmes liūčių metu nuo drėgmės pertekliaus, o 
karščių metu nuo išdžiūvimo. Tai,  kas gamtoje sukurta 
ekstremaliems atvejams, tinka ir mums. Siekiant išlaikyti ir 
pagerinti medinės grindų dangos gamtines savybes reikia 
medieną  apdoroti  priemonėmis,  stiprinančiomis  jos 
difuzines  savybes.  Medinių  grindų  paviršių 
rekomenduojama padengti dviem alyvos Fußbodenhartöl 
(Art.  310-314)  arba  Holzhartöl  (Art.  290,  art.  280) 
sluoksniais.  Padengus  papildomai  emulsija 
„Carnaubawachs Emulsion“,  grindys tampa apsaugotos 
nuo  mechaninių  subraižymų,  įgauna  purvą  ir  vandenį 
atstumiančių savybių. 
Vartojimas
Dengiami  dažyti  ir  vaškuoti  mediniai,  kamštiniai  ir 
keramikos plytelėmis  dengti  paviršiai  bei  baldai.  Tinka, 
kaip priedas į  vandenį,  valant vaškuotas arba dažytas 
grindis. Labai lygius paviršius (dėl slydimo) dengti ypač 
taupiai. 
Savybės
—atstumia purvą ir vandenį;
—turi difuzinių savybių;
—turi antistatinių savybių;
—suteikia blizgesį;
—skiedžiasi su vandeniu;
—malonaus kvapo;
—greitai džiūsta;
—tepus, lengvai dengiamas.
Sudėtis
Vanduo,  Karnaubo  vaškas,  emulgatorius  iš  natūralių 
riebalinių rūgščių.
Naudojimas
Dengiant naujai alyva padengtus paviršius:
—paisyti sukietėjimo laiko;
—emulsiją dengti plonai nepašiaušta minkšta šluoste arba 
plačiu minkštu teptuku;
—intensyviai naudojamas grindis arba darbo paviršius po 
pakankamo laiko tarpo padengti pakartotinai.
Nuolatinė priežiūra:
—ištirpinti  3  šaukštus  emulsijos  8-10  l  šiltame (kūno 
temperatūros)  vandenyje, ir  juo nuplautas paviršius  vėl 
atgaus blizgesį;
Džiūvimo laikas
Apie 1 val., esant maždaug 20°C temperatūrai.
Suvartojimas
Apie 60-70 m2 / 1  l vienam sluoksniui.
Pakuotės
Art. 420    1  l.
Art. 420.1    5  l.
Art. 420.2 10  l.
Laikymas
Vėsioje  (>0°C)  vietoje ir  sandarioje pakuotėje laikoma 
emulsija gali būti patvari mažiausia 1 metus. 
Utilizacija
Sausus likučius galima išmesti į buitinių atliekų konteinerį, 
o tuščią tarą priduoti į antrinių žaliavų punktą. Laikykitės 
nustatytų lakų ir dažų atliekų utilizacijos taisyklių.
Ženklinimas
Nėra, nepavojinga.
Darbo saugos nurodymai
Paprastai alergikai šį  produktą pakenčia lengvai, tačiau 
alergijos  atvejai gamtinėms medžiagoms galimi.  Laikyti 
vaikams nepasiekiamoje vietoje.
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