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MARKA LUXDECOR 

 

PRODUKT Wosk CHALK-IT 

 

• Bez rozpuszczalników 

• Bezpieczeństwo zabawek 

 

 

POJEMNOŚĆ 400 ml 

 

WŁAŚCIWOŚCI Wosk Chalk-it został stworzony na bazie wosku pszczelego i wosku karnauba. Jest to produkt 

do dekorowania i zabezpieczania powierzchni pokrytych Farbą kredową Chalk-it. 

Chroni powierzchnie przed plamami i wodą , pogłębia kolor oraz nadaje subtelny połysk i 

aksamitne, miłe w dotyku wykończenie. Może być również stosowany na surowe drewno. 

Dostępny jest w wersji bezbarwnej, ciemnej, białej i czarnej.  

 

SPOSÓB UŻYCIA Przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Przed rozpoczęciem pracy na docelowej 

powierzchni należy koniecznie dokonać próby w niewidocznym miejscu, aby upewnić się co 

do ostatecznego efektu. Po nałożeniu warstwy Wosku Chalk-it za pomocą pędzla i po 

delikatnym podeschnięciu należy zebrać nadmiar szmatką, gąbką lub ręcznikiem 

papierowym. Należy pracować etapami, na małych fragmentach podłoża i upewnić się, że 

została pokryta cała powierzchnia. W razie potrzeby nałożyć drugą warstwę wosku. Na 

koniec po całkowitym wyschnięciu wypolerować powierzchnię za pomocą miękkiej szmatki, 

nadając jej subtelny połysk. Aby jak najdłużej zachować ładny wygląd mebla do czyszczenia 

należy użyć miękkiej szmatki i wody z delikatnym detergentem. W razie potrzeby, w każdej 

chwili można powtórzyć woskowanie. 

 

PRZYGOTOWANIE 

PODŁOŻA 

Podłoże powinno być suche, pozbawione kurzu, tłuszczów, wosków i różnego rodzaju 

zabrudzeń. Resztki farb oraz inne niezwiązane z podłożem warstwy należy usunąć. 

 

 

SKŁADOWANIE Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temp. 5-30oC, w 

suchym miejscu. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO Produkt przechowywać pod zamknięciem. Chronić przed dziećmi. Zawiera masę  

poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). 

Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Może powodować reakcję alergiczną 

skóry. Zawiera methyliosothiazolin-3-one. Stosować rękawice ochronne. W przypadku  

kontaktu ze skórą : umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry 

lub wysypki: zasięgnąć porady/zgłosić się do lekarza. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i 

wyprać przed ponownym użyciem. Zawartość/pojemnik usunąć  do firmy posiadającej 

odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami. 

Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki produktu. 
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DANE TECHNICZNE 

 

Skład chemiczny Mix wosków pszczelich, wosk 
karnauba, dodatki 

Czas schnięcia 
całkowity 

24h 

Postać/ kolor 
Gęsty krem 

Czas schnięcia    

dotykowy 
20 min. 

Zapach  Lekki, charakterystyczny Sposób nanoszenia pędzel 

pH 6-7   Wydajność  8m 

Gęstość  ok. 1,00 g/cm3      Rozcieńczalnik  Nie rozcieńczać 

Ilość warstw  
 1-2 

Limit LZO Kat. A/e/FW: limt LZO 

130g/l. Produkt 
zawieramax 12g/l 

Nanoszenie drugiej 
warstwy 

 1h 
Mycie narzędzi Woda z detergentem 

 

 

INFORMACJE 

PRAWNE 

 

 

 

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie 

z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez 

gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest 

świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie 

informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku 

wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany 

powyższych danych bez powiadamiania klienta. 

 

 

 

 

 

 

 

  


