
Oblasti použití výrobku 
Typy poškození: malé a velké škrábance, malé otvory, vrtané otvory, promáčkliny, poškozené hrany a 
odštěpy 
Typ povrchu/materiálu: olejované a voskované dřevěné povrchy 
Typy předmětů pro opravu: dřevěná podlaha, nábytek, schodnice, dveře, kuchyňské linky 
 
Výhody výrobku 
Vše je přehledně uloženo v plastovém kufříku. 
Sada obsahuje vše potřebné pro provedení kvalitní opravy. 
Tvrdý vosk MATT je velmi tvrdý a odolný, jeho tavná teplota je 81 ºC. 
Jednotlivé barevné tmely lze mezi sebou míchat. 
 
Obsah setu: 9 tyčinek tvrdého vosku MATT, 4 cm (1x hrušeň střední č. 119, 1x dub světlý č. 141, 1x 
dub střední č. 142, 1x buk sv. č. 156, 1x mahagon hnědý č. 163, 1x borovice přírodní bělavá č. 207, 
1x tmavočerná RAL9005, 1x čistě bílá RAL 9010, 1x transparentní č. 900), 1x Plastový hoblík včetně 
brusné tkaniny, leštící a brusné mikrotkaniny, 1x Tavná pájka včetně 3 ks baterií, 2x Brusný papír 
(zrnitost 150 a 240), 1x Speciální olej (10 ml), 1x Bavlněný hadřík, 1x Pinsel-Fix® Aqua - fix se 
štětcovým hrotem - bezbarvý lak (stupeň lesku: hedvábný mat), 1x Návod k použití 

 
Bezpečnostní pokyny: 

 

Pájka na baterie: Pájku skladujte pouze s nasazenou ochrannou krytkou. Ujistěte se, že aktivační 
tlačítko „ON/OFF“ je na pozici „OFF“ - vypnutý. Při provozu je tavná špička žhavá. Špičky se při tavení 
nedotýkejte. Pájka nesmí přijít do styku s vodou. 
 
Bezpečnostní pokyny pro Lakový fix: Hořlavý. Dráždí oči. Vdechování par může způsobit ospalost 
a závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. Zákaz kouření. 
Škodlivý pro vodní zdroje, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Při požití 
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře 
větraných prostorách. 
 
Bezpečnostní pokyny pro Speciální olej: Škodlivý pro vodní zdroje, může vyvolat dlouhodobé 
nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Dráždí kůži. Zamezte styku s kůží. Uchovávejte mimo dosah 
dětí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. Zákaz kouření. Nevylévejte do kanalizace. Při požití 
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře 
větraných prostorách. 

 


