
Vaškas ornamentavimui „Punisches Wachs“

Bendra informacija
Vaškas  „Punisches  Wachs“–  tai  tepalo  klampumo bičių 
vaško muilas. Bičių vaškas išlydomas, išvalomas ir tuoj pat 
specialiu metodu aktyvia anglimi ir  jauražemiu išbalinamas. 
Po  to  namų sąlygomis  įmaišius  potašo galima jį  dalinai 
ištirpinti  ir  teptuku  arba  mentele  padengti  apdorojamą 
paviršių.
Vartojimas
Vaško  „Punisches  Wachs“  sluoksnis  naudojamas,  norint 
išgauti matinį arba blizgų (po poliravimo) vaizdą, paviršiams, 
kurie padengti:
—tinku „Stuccolustro“, „Stucco Feinspachtel“,  „Tadelakt“;
—marmuro imitacija (dažai su marmuro milteliais);
—enkaustikos  technika  (tapyba vaško  dažais;  jie  tepami 
įkaitinta metaline mentele ant gipsu padengto paviršiaus);
— dažais vidaus apdailai „Vega Wandfarbe“ (Art. 2105) arba 
klijiniais dažais „Leimfarbe“ (Art. 118).
Vaškas „Punisches Wachs“ naudojamas, kaip dažų „Vega 
Wandfarbe“ ir „Leimfarbe“ priedas.
 Savybės
—pastos plastiškumo;
—be kvapo;
—be tirpiklių (tirpsta vandenyje);
—po poliravimo įgauna šilkinį blizgesį ir atstumiančių vandenį 
ir nešvarumus, antistatinių bei difuzinių savybių.
Sudėtis
Bičių  vaškas  išvalytas  ir  išbalintas  nenaudojant  chloro, 
potašas, vanduo. 
Vaškavimas 
(1).  Dekoratyvinių  tinkų  „Stuccolustro“  ir  „Feinspachtel“ 
paviršiai
Vaškas „Punisches Wachs“ dengiamas venecijietiška mente 
(Art.  K 4227/4228) arba plieno mente (Art.  K 4225) vienu 
arba  keliais  plonais  sluoksniais.  Išdžiūvus,  poliruojama 
mente.
(2. Dekoratyvinio tinko „Tadelakt“ paviršiai
Vaškas  „Punisches  Wachs“  dengiamas  ant  išdžiūvusio 
paviršiaus plonu sluoksniu, naudojant lanksčią plastikinę arba 
japonišką mentę. Taip pat galima vaškuoti ir muilu apdorotą 
paviršių.  Išdžiūvus,  poliruoti  minkšta  skiaute  arba  arklio 
plaukų šepečiu.
(3). Marmuro imitacijos paviršiai
Vaškas „Punisches Wachs“ ant dažais su marmuro milteliais 
išgauto atitinkamos marmuro imitacijos sluoksnio dengiamas 
(1) punkte aprašyta mente ir išdžiūvus dėl tolygaus blizgesio 
poliruojamas rankomis mente, minkšta šluoste, arklio plaukų 
šepečiu  arba  poliravimo  prietaisu.  (Dėmesio!  Stiprus 
spaudimas  ir  didelės  apkrovos  (apsisukimai  /  min.)  gali 
įkaitinti paviršių ir jam pakenkti). Vaškuotas paviršius tampa 
giliu, švytinčiu, panašiu į tikrą marmurą. 
(4). Poliruojamų dažų paviršiai
Į  dažus vidaus apdailai „Vega Wandfarbe“ bei „Leimfarbe“ 
dedama 15  %  (dažų  miltelių  masės)  vaško  „Punisches 
Wachs“  (0,75 kg vaško + 5 kg dažų miltelių). Vaškas su 
dažais sumaišomas po išbrinkimo. Dažytus sienų paviršius 
išdžiūvus galima poliruoti. Tai suteikia jiems nuostabų šilkinį 
blizgesį.

Džiūvimo laikas
Vašku „Punisches Wachs“  be priedų padengtas paviršius 
išdžiūsta maždaug per 5-6 val., esant 20° C temperatūrai. 

Suvartojimas
Apie 30 ml / m2.
Pakuotės
Art. 196 400 ml;
art. 197 800 ml.
Laikymas
Vėsioje (>0°C) ir sausoje vietoje sandariai uždarytas vaškas gali 
būti patvarus mažiausiai 1 metus.
Įrankių valymas
Įrankius reikia tuoj  pat po darbo išplauti  šiltu  alyvuogių muilo 
„Marseiller Seife“ (Art. 220) šarmu.
Ženklinimas
Xi, dirginantis.
Darbo saugos nurodymai
Saugotis, kad nepatektų į akis. Patekus, akis plauti su atmerktais 
vokais dideliu vandens kiekiu ir kreiptis į gydytoją. Galimi alergijos 
gamtinėms medžiagoms atvejai. Laikyti vaikams nepasiekiamoje 
vietoje.
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