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BonaCoatings 

Carl’s tvrdý voskový olej 
 
Popis produktu: 
 
Tvrdý vosk Carl´s umož ňuje nanášení oleje a vosku v rámci jednoho pracovní ho kroku. Jedná 
se o bezbarvý, polomatný materiál pro ošet ření povrch ů podle DIN 18 356 pro neošet řené nebo 
dřevěné podlahy vybroušené až na surové d řevo. Materiál vytvá ří povrch  odolný podle DIN 
68861-1C. Testování bylo provedeno v souladu s DIN 51 963. Konzistence je tixotropní, a proto 
je možno p řípravek snadno nanášet. Tím se p řirozen ě zvýrazní 
přírozená  textura d řeva.  
 
Vlastnosti: 
- vodovzdorný  
- odolný proti usazování nečistot   
- možné snadné odstranění skvrn  
- otevřen difúzi vodních par  

TECHNICKÁ DATA   

Báze:   Roztok přírodního vosku s rostlinnými oleji  
Barva:  Lehce nažloutlý  
Rozpoušt ědlo:  Dearomatizovaný lakový benzín  
Stupeň lesku  Polomat  
Teplota p ři zpracování  Teplota v prostoru a přípravku musí být během jeho aplikace   a 

schnutí min. 15 °C 
Spot řeba  Podle druhu dřeva: 

 cca 1 l / cca 12 m2 při 2 aplikacích 
 cca 1 l / cca 20 m2 při 1 aplikaci     

Doba schnutí:  Min. 8-10 hodin při 20 °C / 50% rel. vlhkosti vzduchu 
Nástroje pro zpracování:   Lakovací  štětec nebo lakovací kartáč, váleček mohair 
Označení  Podle GefStoff V nepodléhá povinnosti označení  
GISCIDE:   Ö 60 
Třída ohrožení vody   AI 
Kód odpadu čísla  08 01 11 
Osvědčení o zp ětném odb ěru 
a využití odpadu z obal ů: 

Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134. 

Likvidace obalu:  Prostřednictvím DSD nebo Interseroh 
Skladování  Neskladujte trvale při teplotách nižších než + 5 °C, chra ňte před 

mrazem, v létě skladujte na chladném místě (při teplotě 
nepřekračující +30 °C)  

Skladovatelnost:  V neotevřeném původním obalu minimálně 2 roky od data výroby  
Dodávané balení   4 x 0,75 l, 2 x 2,5  l  
 
Řiďte se pokyny uvedenými v našem bezpečnostním listu. 

Ošetření povrchu 
Podklad musí být suchý, správně vybroušený, čistý a bez mastnot a jiných znečištění. Pro 
poslední broušení dřeva použijte talířovou brusku se systémem Abrasives Scard, brusnou 
mřížku nebo brusný papír se zrnitostí P120-150.  
 
Vhodné povrchy:   
- neošetřené, až na holé dřevo vybroušené dřevěné podlahy v interiérech 
- desky OSB   
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Zpracování  
Nanášejte pomocí lakovacího štětce nebo kartáče 220 mm ( případně stěrkou). Tvrdý 
voskový olej Carl´s je připraven k okamžitému použití. Dobře jej promíchejte a nanášejte 
nezředěný. První nátěr proveďte pomocí štětce nebo kartáče, nanášejte tenkou vrstvu, dobře 
a důkladně naneste. Přes noc ponechte nejméně 8-10 hodin schnout. Zajistěte dobré 
odvětrání. Druhý nátěr naneste tak, jak je to uvedeno výše. Opět ponechte schnout min 8-10 
hod. při dobrém odvětrání. Další ošetření podlahy již není nutné. Povrch je však možno po 
důkladném vyschnutí (po 8-10 hodinách) přeleštit pomocí Bona Buffer nebo podobným 
strojem pro nanášení.   
Poznámka: Při ošetření velmi pórovitých a tmavých dřev s vysokým množstvím obsažených 
terpenovitých látek, jako je meranti, wengé a merbau, si vyžádejte další informace. V případě 
pouhé obnovy na očištěné plochy naneste tenkou vrstvou tvrdého voskového oleje  Carl´s. 
To můžete částečně provést i na zvláště opotřebovaných místech. Zaschlý nátěr je podle 
TLA-053 obtížně zápalný. Chování při požáru odpovídá požadavkům DIN 4102 (chování při 
požáru stavebních materiálů a stavebních dílů) třída B2 (běžně zápalné)  
 
Čist ění pracovních pom ůcek:  
Pozor: Nasáklé hadry a tampony uchovávejte pouze v uzavřených kovových obalech na 
volném prostranství nebo ve vodě, protože vzniká nebezpečí v důsledku samovznícení 
vysýchavých  olejů.  
 
Bezpečnostní upozorn ění: 
S 2     Uchovávejte mimo dosah dětí. 
S 29   Nevylévejte do kanalizace. 
 
Čišt ění a údržba:  Pomocí prost ředku Carl´s Hard Wax Oil Refresher. Dodržujte prosí m 
zvláštní pokyny ohledn ě údržby, vztahující se na tvrdý voskový olej Carl´s !  
 
Při aplikaci na exotická d řeva se prosím obra ťte na odd ělení aplikace spole čnosti 
Bona.  
 
Podrobn ější informace o výrobku naleznete v našem bezpe čnostním listu. 
 

Je třeba bezpodmínečně dodržovat následující pokyny       
Námi poskytované návrhy a doporučení vycházejí pouze z našich všeobecných obchodních podmínek a na základě 
informací, které nám jsou poskytnuty. Pokyny ohledně složení a zpracování vycházejí z našich nejlepších znalostí, 
nenárokují si úplnost a nezbavují uživatele povinnosti provádět vlastní testování návrhů a produktů ohledně jejich vhodnosti 
k použití pro předpokládanou oblast použití (např. použitím zkušebních ploch podle DIN 18356). Je třeba dodržovat pokyny 
na obalech, etiketách, technických informačních listech, pokyny k použití, pokyny pro zpracování a opracování i označení a 
příslušné technické směrnice a normy a předpokládá se provedení prací profesionálním zpracovatelem v souladu s 
odpovídajícími předpisy.  
Vydáním těchto pokynů pozbývají všechny dříve uvedené informace o produktech svou platnost (stav listopad 2004). 
Telefonní číslo služeb zákazníkům v Německu: 0180 4266283         
 
 
Výrobce: Bona GmbH, Jahnstrasse 12, D - 665 49 Limburg/Lahn, Germany,  
                  Tel.: 0049-64 31-40 08-0, Fax: 0049-64 31-40 08-2, email: bona@bona.com 
 
Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103 
                      Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, telefon SK: 00421/ 265 457 161 
 
 


