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TECHNICKÝ LIST Hermann Sachse Möbelwachs – Antický vosk na nábytek (772) 
 
Vlastnosti výrobku 
Přírodní vosk bez rozpouštědel na bázi včelího a carnauba vosku pro přirozenou ochranu 
povrchu dřevěného nábytku. Vytváří lesklý ochranný film odpuzující nečistoty, působí 
antistaticky, chrání před nežádoucím vysoušením a před vlhkostí. Vosk se jednoduše nanáší a 
nahrazuje veškeré leštěnky. Chrání Váš nábytek a propůjčuje mu přirozenou krásu. Vosk lze 
použít na surové dřevo, voskované nebo olejované dřevo, na dřevo s lazurou (na alkoholové 
bázi). Pozor, u povrchů ošetřených lazurou na vodní bázi může docházet při použití vosku 
k odstraňování barevné lazury! Snášenlivost vosku s povrchem nejprve vyzkoušejte na méně 
viditelném místě! 
 
Složení výrobku 
Včelí vosk, přírodní Karnaubský vosk (Carnauba wax), lněný olej 
Složení vosku je na přírodní bázi a neobsahuje žádné syntetické chemikálie a rozpouštědla.  
 
Způsob použití  
Povrch musí být před aplikací suchý o očištěný od mastnot a prachu. Antický vosk naneste bezbarvou 
měkkou přírodní textilií v tenké rovnoměrné vrstvě na povrch nábytku. Cca. po 5 hodinách vyleštěte 
čistou bezbarvou přírodní textilií povrch nábytku aby bylo dosaženo požadovaného lesku. Lze nanést 
postupně i více tenkých vrstev vosku. Ochranná funkce vosku se vytvoří na povrchu nábytku až po 
několika dnech, po tuto dobu nečistěte povrchu prostředky na bázi vody a zamezte styku povrchu 
s vodou. Následně lze povrch nábytku čistit lehce navlhčenou prachovkou. Po nějaké době je vhodné 
opět nábytek ošetřit antickým voskem. Frekvence ošetření voskem závisí na typu dřeva, použití a 
namáhání povrchu. 
 
Nezávazná doporučení 
Před nanesením vosku lze provést impregnaci dřeva pro lepší ochranu dřeva před vodou a prachem 
výrobkem Tvrdý olej Hartöl. Pozor, při použití Tvrdého oleje dojde k zvýraznění struktury (fládrů) 
dřeva a ztmavení dřeva. Pokud chcete zachovat stávající světlejší tón dřeva, tak použijte přímo vosk 
bez impregnace Tvrdým olejem. Před voskování nejprve lehce přebruste surové dřevo, čím jemnější je 
brus, tím bude povrch hladší. Při opracování surového dřeva použijte postupně smirkový papír o 
zrnitosti 180 až 320. Při ošetření nábytku s povrchovou úpravou se broušení smirkovým papírem 
neprovádí.    
   
Upozornění 
Výrobky jsou určené pro profesionální použití, kde je předpoklad základních znalostí povrchových 
úprav dřeva a výrobků, např. mořidel, olejů, vosků, klihu atd. Návody výrobce jsou nezávazná 
doporučení, která vycházejí z mnohaleté praxe a zkušeností. 
 
Bezpečnostní pokyny 
Uchovávejte mimo dosah dětí. 
 
Technická data 
Doba skladování: minimálně 2 roky (v uzavřeném obalu a při pokojové teplotě) 
Obsah: 50 ml, 100 ml  
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Dovozce do České republiky: 
CZECH KÖNIG, s.r.o. 
Dřevařská 491 
500 03 Hradec Králové 
Tel./Fax: +420 493 034 118 
Tel.: +420 776 003 089, +420 728 373 272 
E-mail: info@czech-konig.com 
Web: www.czech-konig.com 
 
Vyloučení odpovědnosti: Informace obsažené v prohlášení o vlastnostech a této prezentaci jsou uvedeny v dobré víře a jsou 
považovány za přesné k datu vydání tohoto dokumentu. Bez ohledu na jakékoli určené použití specifikované v tomto 
dokumentu je z důvodu odlišných podmínek použití uživatel i nadále odpovědný za zajištění vhodnosti výrobku pro 
zamýšlené použití a aplikaci a splnění zákonných požadavků. Společnost CZECH KÖNIG, s.r.o. proto neposkytuje žádnou 
výslovnou nebo předpokládanou záruku, pokud jde o vhodnost výrobku pro jakýkoli specifický účel. Tyto informace by 
neměly být chápány jako právní stanovisko. Prodej výrobku se řídí příslušnými podmínkami prodeje. Uživatel by se měl řídit 
informacemi, které jsou uvedeny v bezpečnostním listu a veškerých uživatelských příručkách souvisejících s používáním 
výrobku. 
 


