
 
 
 
                            
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Vosk na dřevo Qualität 
 

Popis výrobku 
Tradiční vosk vyroben z přírodních materiálů jako je africký 
včelí vosk, karnaubský vosk a čistý portugalský terpentýn 
 
Technická data 
Konzistence: pasta 
Hustota: 0,8 g/cm
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Zápach: terpentýn 
Sušina: 24% 
 
Použití 
Pro voskování nábytku, dveří, trámů. Mramoru a kamenů. 
 
  
Příprava materiálu 
Podklad musí být dobře obroušen, doporučujeme brusný 
papír až zrno 150-180. Při použití hrubšího brusného papíru 
se zvyšuje spotřeba vosku a snižuje lesk. Brusný prach dobře 
odstraníme. K moření dřeva můžeme použít mořidla 
Aquacolor, Aquavintage, Voskové mořidlo. 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 
Naneste tenkou vrstvu vosku smotkem hadru, štětcem nebo 
kartáčem. Po zaschnutí plochu přeleštěte kartáčem. 
Doporučujeme postup předem vyzkoušet. 
Spotřeba: 7-10m
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/litr 

 
Doba schnutí             
1 2 hodin při pokojové teplotě 
                                                                                                          
Úprava  
Po uschnutí se leští tvrdým kartáčem. Pro následnou údržbu 
použijte Tekutý vosk CIRANOVA 
 
Informace o produktu       
Barevné odstíny: bezbarvý, žlutý, středně hnědá, antik a 
tmavě hnědá. Konečný odstín je nutné předem vyzkoušet, 
neboť dřevina od dřeviny a brus dřeva přináší jiný odstín.        
Balení: 500ml, 1 litr, 5 litrů 
      
Skladovatelnost: 1 rok v dobře uzavřeném originálním obalu.  


