
 
 
 
                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výrobky CIRANOVA  jsou vyrobeny pro odborné 
zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v 
technických listech jsou sestaveny po 
odpovídajících testech a dlouholetých zkušeností. 
Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. 
Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, 
jej dle možností okolností vyzkoušet                                                       
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Technický list 

Wachsbeize CIRANOVA 
Voskové mořidlo 

 
Popis výrobku 
Z přírodních surovin vyrobené tradiční tekuté voskové 
mořidlo. Je vyrobené z candelili, surového včelího vosku a 
přírodních barviv. Zabarvuje, voskuje a současně propůjčuje 
dřevu přirozený vzhled. 
 
Použití 
Voskové moření zvláště na měkké dřeviny (smrk, borovice) a 
otevřeně pórovitých dřevin (dub, jasan). Tento výrobek je 
vhodný pouze pro vnitřní použití. Doporučujeme ještě 
ošetřit voskem na dřevo Qualität CIRANOVA nebo Tekutým 
voskem CIRANOVA. 
 
Příprava materiálu 
Dobře rovnoměrně obrousit, brusný prach odstranit. 
Doporučené brusné zrno číslo 120.  Vzhledem k tomu, že 
materiál je vyroben z přírodních surovin, mohou se od sebe 
barevně lišit jednotlivá balení a šarže. Doporučujeme 
potřebné množství slít do jedné nádoby a pořádně 
promíchat a konečný odstín předem ověřit.                           
  
Návod k použití 
Před upotřebením dobře zamíchat.  Zkontrolovat odstín, 
který se může z důvodů použitých přírodních surovin lišit. 
Odstín je ovlivněn stupněm opracování dřeva a způsobem 
zpracování. Je nutné před začátkem práce provést vzorek. 
Z těchto důvodů nemůžeme na pozdější reklamace brát 
zřetel.  Nanášet štětcem nebo smotkem hadru stejnoměrně 
ve směru dřevních vláken. Přebytky voskového mořidla 
odstranit. Plocha musí být stejnoměrně vlhká, ale ne mokrá. 
Doporučujeme postup předem vyzkoušet. 
Spotřeba: 7-12m

2
/litr 

 
Doba schnutí             
 2 hodiny při pokojové teplotě 
                                                                                                          
Úprava  
Po uschnutí se leští tvrdým kartáčem s ocelovou vlnou. 
Doporučujeme ještě ošetřit  QUALITATASWACHS CIRANOVA 
nebo Tekutým voskem CIRANOVA 
Informace o produktu       
Barevné odstíny: světlý dub, střední dub, středně starý dub, 
starý dub, tmavý dub, ořech, třešeň, teak, mahagon, 
borovice, louhovaná borovice. Všechny odstíny jsou 
vzájemně mísitelné a mohou se vodou nebo bezbarvým 
voskem ředit. Odstín je nutné předem vyzkoušet, neboť 
dřevina od dřeviny přináší jiný odstín.        
Balení: 500ml, 1 litr, 5 litrů, 25 litrů          
Skladovatelnost: 1 rok v dobře uzavřeném originálním obalu. 
Voskové mořidlo CIRANOVA je biologicky odbouratelné a není 
klasifikováno jako nebezpečné pro životní prostředí 


