
Vaškas baldams „Saflor Lappenwachs“

Bendra informacija
Kreidezeit  vaškas  „Saflor  Lappenwachs“  gaminamas  iš 
ypatingai švaraus bičių vaško, kurio korių apsaugai nuo ligų ir 
kenkėjų  nenaudojamos  cheminės  priemonės.  Vaškas 
išlydomas ir išvalomas. Sumaišytas su „Safloröl“ aliejumi ir 
terpentinu tinka mediniams paviršiams vaškuoti.
Vartojimas
„Saflor Lappenwachs“ skirtas natūraliomis alyvomis padengtų 
medžio  paviršių  ir  neapdorotos  medienos  patalpų  viduje 
išryškinimui užbaigti. Šiuo vašku padengtų paviršių atspalviai 
nekinta, negelsta. Netinka grindims.
Savybės
—be tirpiklio;
—negelsta;
—tepus, lengvai dengiamas;
—turi difuzinių savybių;
—atstumia purvą ir vandenį;
—turi antistatinių savybių;
—suteikia šilkinį blizgesį.
Sudėtis
„Safloröl“ aliejus, terpentinas, ypatingai švarus balintas bičių 
vaškas, džiovinančios medžiagos be švino. 
Naudojimas 
Paviršius padengiamas tolygiai plonu 1 arba 2 (priklausomai 
nuo paviršiaus įgeriamumo) šio vaško sluoksniais,  įtrinant 
minkštu  tamponu arba šluoste.  Vaško pertekliaus  vengti, 
pašalinti  šluoste.  Vėliau  paviršius  blizginamas  iki  šilkinio 
blizgesio. Darbai galimi, esant temperatūrai ne žemesnei kaip 
10°C. 
Tonavimas 
„Saflor Lappenwachs“ vaškui nesudėtinga suteikti  atspalvį, 
panaudojant  žemės  ir  mineralinius  pigmentus.  Tonavimui 
nedidelis „Saflor Lappenwachs“ vaško kiekis sumaišomas į 
vienalytę masę su visu reikiamu pasirinkto pigmento kiekiu ir 
ši  masė  kruopščiai  sumaišoma su  likusia  vaško  dalimi. 
Siūloma pigmento dalis  iki  25  %.  Kuo didesnis  pigmento 
kiekis, tuo vaškas lengviau dengiasi.
Džiūvimo laikas
Maždaug 24 val., esant 20° C temperatūrai. 
Suvartojimas
Priklausomai  nuo  dengiamo paviršiaus  įsigėrimo  savybių 
suvartojama apie 30 m2 / 1  l.
Pakuotės
Art. Nr. 529 0,18  l
Art. Nr. 530 1,0  l
Art. Nr. 331 2,5  l
Laikymas
Vėsioje  (>0°C)  sausoje  vietoje  ir  sandarioje  pakuotėje 
laikomas „Saflor  Lappenwachs“  vaškas  gali  būti  patvarus 
daugelį metų. 
Utilizacija
Kadangi produktas ilgai išsilaiko patvarus, jo likučius būtina 
saugoti sandariai uždarytus vėlesniam naudojimui. Sausus 
likučius galima išmesti į  buitinių atliekų konteinerį, o tuščią 
tarą priduoti į antrinių žaliavų surinkimo punktą.
Įrankių valymas
Įrankius valyti reikia tuoj pat po darbo, naudojant skiediklį 
Balsamterpentinöl (Art.  Nr.  447) arba šiltą alyvuogių muilo 
šarmą (Marseiller Seife, Art. Nr. 220).
Žymėjimas
Nėra, nepavojinga.

Nurodymai

Dengiant vašku didelius paviršius (mediena apkaltas plokštumas, 
sijas) dažnai pasitaiko sunkumų, pvz. įtrinti grublėtus paviršius. 
Tokiais  atvejais siūloma „Saflor  Lappenwachs“  vašką atskiesti 
„Balsamterpentinöl“ skiedikliu santykiu 1:1. Dengti plonu ir tolygiu 
sluoksniu minkštu teptuku. Vaškui išdžiūvus išblizginti iki šilkinio 
blizgesio. Panaudotos šluostės dėl džiūstančių alyvų gali savaime 
įsiliepsnoti! Todėl būtina tokias šluostes išdžiovinti atvirame ore 
arba  jas  laikyti  uždaroje  ugniai  atsparioje  metalinėje  talpoje. 
Užtamsintose  patalpose  natūralių  aliejų  paveikti  paviršiai  gali 
įgauti tamsiai geltoną atspalvį. Natūraliems aliejams džiūstant gali 
atsirasti specifinis kvapas, kuris po kelių dienų išnyksta. Galimi 
alergijos  gamtinėms  medžiagoms  atvejai.  Laikyti  vaikams 
nepasiekiamoje vietoje.
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