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Technický list 
 

BONDEX  VOSK  NA  DØEVO  4487 
 

 
• Pro mnoho døevìných výrobkù ve vnitøním prostoru, napø. profilová prkna, táflování stìn, dveøe,

 nábytek a dalöí 

• Pro døevìná obloûení stìn, profilová prkna, dveøe a nábytek 

• Barevné dekorativní utváøení døevìných povrchù 

• Oöetøování a osvìûení upravených døevìných povrchù ve vnitøním prostoru 

• Bez úèinných látek na ochranu døeva 

• Stálobarevnost v potu / slinìní; vyzkouöeno podle DIN/EN 71, díl 3. Pro dìtské hraèky naprosto
 nezávadné po uschnutí nátìru 

  
 
1. Vöeobecný popis 
 
1.1 Oznaèení produktu  BONDEX VOSK NA DØEVO 4487 
  
1.2 Výrobce   S. Dyrup & Co. A/S 
    Kodaò, Dánsko. 
 
1.3 Druh výrobku    BONDEX vosk na døevo je produkt zaloûený na úpravì 
    pomocí vody na bázi vosku, produktová skup. III. 
 
1.4    Pouûití           Pro vöechny døeva ve vnitøních prostorech, jako jsou dveøe 
                                                   a nábytek, døevìná obloûení stìn a døevìné stavební díly. 
 
1.5   Pùsobení produktu Barevný vosk na døevo pro døevìné povrchy ve vnitøním 
    prostoru. Oöetøování a osvìûení pro veökerá upravená 
    døeva ve vnitøním prostoru. 
     
1.6 Barevný tón  Bezbarvý 
    Svìtlý dub 
    Dub 
                 Borovice 
    Oøech 
    Mahagon 
 
    Vöechny barevné tóny jsou navzájem mísitelné. Provést  
    zkuöební nátìr. 
 
    Dùleûité: 
    Vosk na døevo nechá prosvítat podklad. Proto je úèinek  
    jednotlivých barevných tónù na rùzných druzích døeva  
    rozdílný. 
    Provést zkuöební nátìr. 
     
 
     
1.7 Forma dodání  Pøipraveno k pouûití. 
 
1.8  Balení         0,25 litrù       

   
1.9 Zkuöební znaèka  Modrý andìl. Stálobarevnost v potu / slinìní. Vyzkouöeno  
    podle DIN/EN 71, díl 3. Pro dìtské hraèky naprosto  
    nezávadné po uschnutí nátìru. 
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2. Sloûení podle VDL - smìrnice 01 
 
2.1 Pojivo    Vosk 
     
2.2 Rozpouötìdlo  Voda 
 
2.3    Pigmenty  Organické a anorganické 
 
2.4 Úèinné látky        éádné 
     
2.5    Pøídavné látky  Aditiva  
 
3. Technické údaje  
 
3.1 Hustota        ca. 0,9 g/cm3 

 
3.2 Pevná látka  ca. 18, 6 w/w % (hmotnostní procento) 
      
3.3    Viskozita   Pastovitá  
 
3.4 Teplota vzplanutí  Odpadá, protoûe se jedná o produkt na bázi vody. 
 
3.5  SD H2O   - 
 
3.6 Stupeò lesku          - 
     
3.7   Zápach   Nepatrný zápach. Po uschnutí bez zápachu. 
 
3.8  Spotøeba   V závislosti na vlastnostech podkladu a mnoûství nánosu. 
    Provést zkuöební nátìr.  
 
3.9 Doba schnutí  Závisí na mnoûství nánosu (23°C/60% rel. vlhkost vzduchu).  

Proschnuté po ca. 24 hod.Pøi nízkých teplotách anebo vysoké
vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodluûuje.      

           
                                                          
3.10 Odolnost proti    Pouze pro vnitøek. 
 povìtrnostním vlivùm 
 
3.11 Stálost na svìtle   Dobrá 
                          
3.12 Odolnost proti alkáliím  éádná 
                          
3.13 Biocidní úèinek éádný  
   
3.14   Zøedìní          Nezøeïovat 
     
3.15   Skladování V neotevøených baleních je trvanlivost  > 2 roky. Po skonèení  
   upotøebení balení øádnì uzavøít. Skladovat a transportovat  
   v chladu, suchu a bez ohroûení zamrznutí. 
        
4. Podklad  
 
4.1    Druh podkladu      Pøedbìûnì upravené druhy døev (viz  4.3).  
    Nepouûívat na plochy potaûené umìlou hmotou a laminátové 
    podlahy. 
                            
4.2   Vlastnosti podkladu         Podklad musí být suchý, èistý, natíratelný, beze stop tukù,   
    klihu a vosku. 
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4.3.   Pøedbìûné oöetøení      Odstranit neèistotu a tuky. Pouûívat pro jeden objekt pouze 
    materiál stejného öarûového èísla. 
          
4.4   Vlhkost døeva  Døevo jehliènatých stromù: max. 15% 
    Døevo listnatých stromù: max. 12% 
 
5. Zpracování 
 
5.1 Postup nanáöení  Natírat pomocí mìkké hadérky nebo ötìtcem s krátkými, 
    mìkkými ötìtinami.  
 
5.2    Pokyny pro zpracování     Zpracování a schnutí neprovádìt pøi teplotách pod + 5°C 

a/nebo relativní vlhkosti vzduchu > 80%.  
Provést zkuöební nátìr. Aby byla zachována stejnost 
barevného tónu pouûívat na jednu plochu pouze materiál se  
stejným öarûovým èíslem. 
 

 
5.3 První nános:  Vosk na døevo BONDEX nanáöet krouûivými pohyby pomocí  
    hadérky, která nechlupatí nebo ötìtcem s krátkými, mìkkými 
    ötìtinami. Pøebyteèný vosk setøít èistou hadérkou ve smìru 
    ûilkování døeva. V závislosti na poûadované barevné intenzitì 
    a stupnì lesku nanést BONDEX vosk na døevo nìkolikrát. 
 
     
5.4 Dodateèné oöetøení Na natíratelných, odpovídajícnì pøipravených 
                povrchových plochách døeva (viz 4,3): 
 Pouûití vosku na døevo BONDEX jako u postupu prvního náno
su 
 (viz 5.3). 
  
 Døevìné plochy, které jsou opatøeny závìreèným nátìrem,  
 pravidelnì kontrolovat a v pøípadì zjiötìní malých poökození 
 tyto ihned odstranit - tím se docílí prodlouûení trvanlivosti. 
 
5.5  Èiötìní     Ihned vodou a mýdlem. 
        nástrojù 
 
6.     Bezpeènostní pokyny Giscode: W 3. 
     Ukládat mimo dosah dìtí. Postarat se bìhem a po zpracování 
     o dùkladné vìtrání. Aerosol nevdechovat. Pøi dotyku s oèima 
     nebo pokouûkou ihned dùkladnì vymýt vodou. V naléhavých 
     pøípadech, napø. pøi polknutí, podává informace: Poradna pro 
     pøípady otrav Berlín, tel. 030-1924-0. 
    

 Dalöí informace naleznete v naöem listì o bezpeènos
tních údajích. 

        
         
7.    Likvidace   Zbytky produktu se nesmí dostat do kanalizace, povodí nebo 
    pùdy. Zcela prázdné obaly se mohou odevzdat k recyklování. 
    Nìmecko: klíèové èíslo pro odpad 55512 
    Rakousko Ö-NORMA  S  2100: klíèové èíslo pro odpad 55510. 
    Evropské klíèové èíslo pro odpad (EAK): 08 01 03 
 
                               
8. Vöeobecná upozornìní Neskladovat v prostorech, v nichû se vyrábí nebo skladují  
    potraviny. 
    Ukládat pouze v originálních obalech. 
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Tento vìstník má za úkol poradit serióznì avöak nezávaznì o moûnostech pouûití BONDEX vosku 
na døevo 4487. Technické údaje se zakládají na dlouholetých zkuöenostech. Pro spotøebitele to vö
ak neznamená, ûe by BONDEX vosk na døevo 4487 pro plánovaný úèel nepøezkouöel.  
Z dùvodu èetnosti, co se týèe moûností pouûití a zpracování, musí být závaznost a záruka vylouèen
a V pøípadì pochybností se obraùte na naöe zastoupení, pracovníky ve vnìjöí sluûbì nebo pøímo n
a naöi aplikaèní techniku tel. 02166-964-6. 
Povoláním naöich odborných poradcù nenastává ûádný poradenský vztah. 
Vydáním tohoto vìstníku ztrácí pøedeölý vìstník svoji platnost.  
 
Dyrup Deutschland GmbH, Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach 
Tel.:  02166-964-6    Fax: 02166-964-700 
 
Nebo nás navötivte v internetu pod: www.dyrup.de 
 
Dyrup Österreich GmbH, Slamastraße 23, A-1230 Vídeò 
Tel.:   01-616 7020-0 Fax.: 01-616 7020-85 
 
Stav:  12/1998 
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