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LIGNOFIX VOSK je určen pro dřevěné povrchy v interiérech, jako např. starožitný nábytek nebo 
nábytek z měkkého dřeva apod. Proniká do dřeva a současně zachovává jeho přirozený vzhled, který 
oživuje. Nátěr není určen pro styk s potravinami a pitnou vodou a neslouží k nátěrům hraček. Jedná 
se o přírodní snadno obnovitelný materiál s jednoduchou aplikací. 
 
Schválení: Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění. Na výrobek bylo 
vydáno prohlášení o shodě. 

Ochranné ú činky: Vosk je světlostálý a lehce obnovitelný. Chrání dřevo před vodou a zašpiněním.  

Příprava podkladu:  Podklad musí být po letech zbroušený, suchý, čistý. Výrony pryskyřic musí být 
odstraněny vymytím vhodnými rozpouštědly (např. nitroředidlem). Staré nátěry lazurovacích laků, 
emaily apod. musí být zcela odstraněny.  
Aplikace:  Vlhkost natíraného dřeva by měla být v rozmezí 10 % - 12 %. Aplikujeme v jedné nebo 
dvou vrstvách.  

Nátěr je přetíratelný po cca 2 hod. /20 °C, plně zatížitelný po 48 hod./ 20 °C. Aplikační rozmezí teplot 
pro nanášení je 12 – 25 °C. Nejlepších výsledků však dosáhneme při doporučené teplotě 18 - 22 °C a 
relativní vlhkosti 65 %. Při aplikaci je nutné chránit natírané plochy před slunečním svitem a do 
úplného proschnutí před deštěm! Po dokonalém zaschnutí přeleštit flanelovým hadříkem. 

Údržba: Pomůcky okamžitě po skončení práce omýt technickým benzínem.  

Skladování: Skladovat v původních neotevřených obalech při teplotách 5 až  30 °C. Maximální 
skladovatelnost 24 měsíců. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT. 

 
Hygiena a bezpe čnost práce:  Výrobek není klasifikován jako nebezpečný. Může však mít dráždivé 
účinky především na oči, méně na pokožku. Nelze vyloučit vznik alergie. Při práci nejíst, nepít, 
nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit reparačním krémem. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné 
rukavice. Pro profesionální uživatele je na požádání k dispozici bezpečnostní list.  
První pomoc: Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat 
zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vymývat rozevřené oči 10 - 15 minut vodou, 
vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži umýt vodou a 
mýdlem. 

Požárn ě technická charakteristika: Výrobek je hořlavá kapalina III. třídy ve smyslu ČSN 650201. 
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