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 CLOU Wosk do drewna Instrukcja Techniczna  

 
 
Charakterystyka 
 
Płynny wosk oparty na rozpuszczalnikach organicznych, 
nie zawierający związków aromatycznych. 
 

• hydrofobowy 
• odporny na wiele stosowanych w domu środków 

chemicznych 
• odporny na zarysowania 
• nie zawierający biocydów  
• o łagodnym zapachu 
• szybkoschnący 

 

Zastosowanie 
 
Uniwersalny produkt do nanoszenia na drewno o 
niewykończonej niczym powierzchni takich gatunków jak: 
buk, dąb, świerk, klon lub jesion. Do stosowania wewnątrz 
pomieszczeń.  
 
Warstwa wosku nadaje meblom pokojowym, dziecięcym, 
boazeriom ściennym i sufitowym, listwom itd. bardzo 
gładką, przyjemną w dotyku, dekoracyjną oraz odporna 
powierzchnię.  
 

Metody aplikacji 
 
Metoda: Pistolet Pędzel Tampon 
∅ dyszy (mm): 1,5–1,8 – – 
Ciśnienie (bar): 2,0–2,5 – – 
Naniesienie (g/m²): 100 80 60 
Wydajność (m²/Liter):   6 10 15 
 

Dane techniczne 

Rozcieńczalnik: bez rozcieńczania 
Lepkość użytkowa gotowy do stosowania 
Lepkość   ~ 15 sek. / kubek forda 4 mm 
Gęstość (g / cm³)  ~ 0,875 
 
Schnięcie 
 
(przy 20 °C oraz 50 % wilgotności względnej powietrza) 
 
Pyłosuchy: 1 godzina 
Gotowy do dalszej obróbki:  przez noc 
Sztaplowanie: 2 dni 
Całkowicie obciążalny 7 dni 

 

 

 

 

 

 

Czyszczenie 
 
Narzędzia wyczyścić zaraz po użyciu za pomocą 
CLOURETHAN–Rozcieńczalnik, lub benzyna lakową. 
Całkowicie wyschnięty wosk daje się bardzo trudno 
usuwać. 
 

Magazynowanie/utylizacja 
 
Magazynować w dobrze zamkniętych oryginalnych 
opakowaniach w chłodnych, ale nie mroźnych 
pomieszczeniach. 
Przy obchodzeniu się z resztkami produktu należy 
uwzględniać urzędowe przepisy specjalnego obchodzenia 
się z produktem. 
Zalecany klucz wg. europejskiego katalogu odpadów : 08 
01 11 (ostateczne zaklasyfikowanie należy uzgodnić z 
regionalnym utylizatorem). Wysuszone resztki produktu 
można utylizować razem z odpadami domowymi.  
 

Wskazówki bezpieczeństwa 
 
Aplikacja metodą natryskową tylko w kabinach wodnych. 
Osady powstające przy natrysku należy regularnie 
usuwać, aby uniknąć zapłonu. 
 
Nie stosować w kabinach natryskowych razem z lakierami 
Nitro (niebezpieczeństwo samozapłonu pozostałości po 
lakierze nitro).  
 
W związku z możliwością samozapłonu używane ścierki 
należy nasycić wodą i utylizować. 
 
Produkt  nie jest wyrobem samozapalnym. 
 

Normy 
 
Spełnia normę DIN 68861-1C (wymagania chemiczne). 
Odpowiada wymaganiom § 35 Prawa o artykułach 
spożywczych i użytkowych (wcześniej DIN 53160 odporny 
na ślinę i pot). 
 

Wskazówki dot. zamówień 

Opakowania: 1 litr, bezbarwny dostępny również w   
 3 / 5 / 30 litrowych 

Nr artykułu: 

bezbarwny    7990.00000 
jasno-brązowy    7990.00001 
czerwono-brązowy  7990.00002 
ciemno-brązowy  7990.00003 
słomkowy  7990.00004 
biały   7990.00005 
CLOURETHAN-Rozcieńczalnik 5070.00000 
 
Wszystkie kolory mieszają się wzajemnie, kolory 
pośrednie mogą być samodzielnie uzyskiwane.  
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 CLOU Wosk do drewna Instrukcja stosowania  

 
 

Przygotowanie powierzchni  

Szlifowanie papierem o ziarnistości 150-220.  

Powierzchnia drewna na którą będzie nanoszony wosk 
musi być całkowicie sucha, czysta, bez śladów oleju, 
tłuszczu oraz pyłu szlifierskiego. 
 

Metoda nanoszenia 

(Temperatura elementu >15 °C, wilgotność drewna          8 
–12 %).  

Wosk przed użyciem dobrze wymieszać. 

1. Gruntowanie 

Przygotowana powierzchnią zagruntować, nanosząc wosk 
cienką warstwą równomiernie wzdłuż włókien. Naniesienie 
tej cienkiej warstwy zagwarantuje powstanie dobrze 
przeschniętej, odpornej na zarysowania powłoki. 

Przy nanoszeniu pędzlem lub pistoletem egalizować za 
pomocą ściereczki w kierunku wzdłuż rysunku drewna i 
zebrać ewentualny nadmiar. 

Szlifować i nanosić wosk zawsze w kierunku wzdłuż 
włókien. 

Po wyschnięciu przez noc lekko przeszlifować (bez 
nacisku) na gładko (papierem 240-280) i usunąć pył 
pozostały po szlifowaniu. 

2. Warstwa nawierzchniowa 

Wosk nanieść po raz drugi jak przy gruntowaniu w sposób 
opisany powyżej 

3. Nadawanie gładkości powłoce woskowej 

Po dobrym wyschnięciu (co najmniej przez noc) można za 
pomocą szczotki gładzącej lub szczotki z końskim włosiem 
wygładzić powierzchnię.                                              
Otrzymana powierzchnia będzie gładka i przyjemna w 
dotyku. 
 

Schnięcie  

(przy 20 °C i 50% wilgotności względnej powietrza)  

Schnięcie przez noc do nanoszenia kolejnej warstwy, tzn. 
w ciągu dnia nonosić tylko jedną warstwę. 
Schnięcie do nadawania gładkości co najmniej przez noc. 
 

Renowacja woskowanej powierzchni 

Powierzchnie, które były woskowane należy najpierw 
wyczyścić za pomocą COURETHANU – Rozcieńczalnika 
stosując szczotkę i ręcznik lniany.                               
Następnie przeszlifować w kierunku wzdłuż włókien 
papierem o ziarnistości 240 i jeszcze raz wyczyścić 
CLOURETHANEM – Rozcieńczalnik. 

Nanosić wosk 1 lub 2 razy w sposób powyżej opisanym. 

Uwaga: w przypadku stosowania silikonowych środkow 
pielęgnacyjnych mogą pojawić się problemy 
przyczepności i rozpływania się wosku. Dlatego zawsze 
zaleca się przeprowadzenie próby. 
 

Zalecenia pielęgnacyjne 
 
Należy stosować się zaleceń pielęgnacyjnych. 

 
Instrukcja stosowania zawiera nie wiążące porady dotyczące sposobu nanoszenia 
produktu, bazujące na naszych praktycznych próbach i doświadczeniach. Zalecenia co 
do sposobu nanoszenia należy każdorazowo dopasować do warunków pracy u danego 
uzytkownika.  
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