Technický list: Podlahový tvrdý vosk

Podlahový tvrdý vosk

Informace o výrobku
500, 501

Fußbodenhartwachs

Všeobecně:
KREIDEZEIT podlahový tvrdý vosk je doplňující hedvábně lesklá ochrana
olejovaných povrchů, zejména pro podlahy. Tvrdost povrchu vosku je
především dána obsahem carnabského vosku. Carnabský vosk se
získává z listů brazilské palmy, což je nejtvrdší přírodní vosk.
Použití:
Povrchové zpracování dřevěných, korkových a neglazurovaných
podlahových krytin (Terra Cotta), které jsou natřeny základní vrstvou
podlahového tvrdého oleje, pro namáhaná místa jako dveře, zábradlí u
schodišť. Není vhodné pro mokré prostory a kuchyňské desky.

Čištění nářadí
Hned po použití očistíme Balzámovým terpentýnovým olejem (produkt
č. 447) nebo teplým rozpuštěným Marseillským mýdlem (č. 220).
OZNAČENÍ PODLE CHEMVOCFARBV
Maximální povolený obsah VOC: (kat. A/f): 700 g/l (2007)
Výrobek obsahuje maximálně 650 g/l VOC ve stavu připraveném k
použití.
VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY NEBEZPEČNOSTI:
GHS02, GHS08, GHS07, GHS09

Vlastnosti:
odolný vodě a nečistotám, schopný difuze, antistatický, matně lesklý,
natírací konzistence, snadno zpracovatelný
Složení:
Lněný olej, lněný – stálý olej, Balzámový terpentinový olej, Carnabový
palmový vosk, včelí vosk, bezolovnaté látky.
Zpracování:
Vosk se nanese měkkým hadrem, lehce a rovnoměrně. Vyvarujte se
přebytkům.
U větších ploch se doporučuje použít stroj na voskování. Vosk se zahřeje
na cca 60 °C, nakape se na podlahu a strojem se rovnoměrně rozdělí.
Po 4 – 6 hod. se může podlaha leštit. Plocha bude hedvábně medově
lesklá a tvrdá, když použijete k vyleštění podlahový hadr, kartáč nebo
stroj na voskování. Zpracovávat při teplotě min. 10 °C.
Zaschlé nevyleštěné přebytky mohou následně způsobit bílé mapy, které
lze ještě přeleštit strojně.
Péče:
Naolejované a navoskované podlahy se mají při nepatrném znečištění
omývat pouze vlažnou vodou bez jakýchkoli přísad. Nepoužívat horkou
vodu, ani odmašťovací prostředky nebo prostředky na drhnutí.
K odstraňování silných znečištění doporučujeme přidat do vody silně
tučné Marseillské mýdlo (produkt č. 220). K běžnému ošetření se přidává
do vody Carnabová vosková emulze (produkt č. 420).
Základní očištění - obnova:
Je-li voskovaný povrch na velmi namáhaných místech silně znečištěný
nebo ztratil hedvábný lesk, doporučujeme očištění strojně nebo ručně
bez mýdla. Po vyčistění, je-li potřeba, opakujeme nátěr Podlahovým
tvrdým olejem nebo jen obnovíme vzhled Podlahovým tvrdým voskem.
Čas schnutí:
Po 4 – 6 hod. při cca 20 °C se navoskovaná podlaha může leštit. Po 12 –
18 hodinách je vosk zatvrdlý.
Spotřeba:
50 m2 / 1 litr, což odpovídá 0,02 l / m².
Velikost balení:
Výrobek č. 500 0,5 l
Výrobek č. 501
1l
Aktuální ceny prosím najdete v platném ceníku.
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SIGNÁLNÍ SLOVO: NEBEZPEČÍ
STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI : H226 Hořlavá kapalina a páry. H302
Zdraví škodlivý při požití. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může
způsobit smrt. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné
podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H411 Toxický pro
vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH 208 Obsahuje Portugalský
balzámový terpentýnový olej. Může vyvolat alergickou reakci.
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a
jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně
uzavřený. P240 Uzemněte obal a odběrové zařízení. P241 Používejte
elektrické / ventilační / osvětlovací /zařízení do výbušného prostředí. P242
Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu. P243 Proveďte preventivní
opatření proti výbojům statické elektřiny. P261 Zamezte vdechování prachu
/ dýmu / plynu / mlhy / par / aerosolů. P264 Po manipulaci důkladně omyjte
mýdlem a vodou. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani
nekuřte. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. P273
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné
rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. P301+310 PŘI
POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO
nebo lékaře. P301+312 PŘI POŽITÍ: V případě nevolnosti volejte
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P302+352 PŘI
STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P303+361+353
PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části
oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P304+340
PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej
v klidu v poloze usnadňující dýchání. P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P312
Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO
nebo lékaře. P321 Odborné ošetření (viz pokyny na tomto identifikačním
štítku). P322 Cílená opatření (viz pokyny na tomto identifikačním štítku).
P330 Vypláchněte ústa. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P332+313 Při
podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P333+313 Při
podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou
pomoc/ošetření. P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným
použitím vyperte. P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím
vyperte. P370+378 V případě požáru: K hašení použijte pěnu odolnou vůči
alkoholu. P391 Uniklý produkt setřete. P403+235 Skladujte na dobře
větraném místě. Uchovávejte v chladu. P405 Skladujte uzamčené. P501
Odstraňte obsah/obal a zajistěte likvidaci.
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Skladování:
V chladu, suchu, mimo mráz a dobře uzavřený vydrží až 2 roky. Po
dlouhém nebo nevhodném skladováním může dojít ke změně
konzistence vosku (usazování, krupice). V tomto případě se původní
konzistence může znovu získat: pozvolným zahřátím ve vodní lázni v
dóze s otevřeným víkem až do čiré kapaliny. Nechte vychladnout a pak
rychle zpracujte.
Nakládání se zbytky
Zbytky nevylévat do odpadu, ale neprodyšně uzavřené uschovat a
později zpracovat. Suché zbytky produktu se mohou přidat k domácímu
odpadu
Upozornění / bezpečnostní upozornění:
Při roztírání dbejte na to, aby se olej nedostal do kontaktu s porézním
izolačním materiálem. I tady hrozí riziko samovznícení! Pamatujte na
možné alergické reakce vyvolané přírodními látkami.
Kvůli obsahu schnoucích olejů vzniká nebezpečí samovznícení
hadrů na čištění a nanášecích textilií!
Rozložené nasáklé hadry sušte venku nebo je uchovávejte v uzavřených
ohnivzdorných obalech (plechovka).
Kvůli přítomnosti přírodních olejů může docházet na plochách s malým
dopadem světla k zežloutnutí. Zasychání přírodních olejů může být
provázeno typickým zápachem, který časem vymizí.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Kvůli přítomnosti přírodních olejů může na plochách s malým dopadem
světla docházet k zažloutnutí.
Zasychání přírodních olejů může být provázeno typickým zápachem,
který časem vymizí.
Popsané údaje byly zjištěny podle nejnovějšího stavu stávajících
zkušeností. Kvůli metodám zpracování a vlivům životního prostředí, jakož
i různých povah podkladů musí být vyloučena závaznost pro všeobecnou
právní platnost jednotlivých doporučení. Před použitím musí zpracovatel
vyzkoušet, zda je produkt vhodný k účelu použití (zkušební nátěr).
Při nové verzi nebo změně produktu ztrácí text svou platnost.
Nejaktuálnější informace o produktu obdržíte přímo ve firmě
KREIDEZEIT nebo na internetu: www.kreidezeit.cz
(25. 1. 2008)
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