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CZ TECHNICKÝ LIST Bienenwachs/Bienenwachs braun   
Včelí vosk na dřevěný nábytek/Včelí vosk hnědý (pigmentovaný)  
 
Vlastnosti výrobku 

Včelí vosk rozpuštěný v terpentýnovém oleji je přírodní produkt bez příměsí rozpouštědel a 

chemických látek. Slouží 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, terpentýnový olej. 

Včelí vosk hnědý obsahuje minerální pigment - oxid železa hnědý 

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. Včelí 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 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 voskováním 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.    

 

Bezpečnostní pokyny 

Uchovávejte mimo dosah dětí. 

 

Technické údaje 

Doba skladování: minimálně 2 roky (v uzavřeném obalu a při pokojové teplotě) 

Obsah: 200 ml  

 

Dovozce  

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 
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SK TECHNICKÝ LIST Bienenwachs/Bienenwachs braun 
Včelí vosk na drevený nábytok / Včelí vosk hnedý (pigmentovaný) 
 
Vlastnosti výrobku 

Včelí vosk rozpustený v terpentínovom oleji je prírodný produkt bez prímesí rozpúšťadiel a 

chemických látok. Slúži pre prirodzenú ochranu povrchu dreveného nábytku. Vytvára lesklý ochranný 

film odpudzujúci nečistoty, pôsobí antistaticky, chráni pred nežiadúcim vysúšaním a pred vlhkosťou. 

Vosk sa jednoducho nanáša a nahradzuje všetky leštenky. Chráni Váš nábytok a prepožičiava mu 

prirodzenú krásu. Vosk možno použiť na surové drevo, voskované alebo olejované drevo, na drevo s 

lazúrou (na alkoholovej báze). Pozor, pri povrchoch ošetrených lazúrou na vodnej báze môže 

dochádzať pri použití vosku k odstraňovaniu farebné lazúry! Znášanlivosť vosku s povrchom najskôr 

vyskúšajte na menej viditeľnom mieste! 
 

Zloženie výrobku 
Včelí vosk, terpentínový olej.  

Včelí vosk hnedý obsahuje minerálny pigment - oxid železa hnedý  

Zloženie vosku je na prírodnej báze a neobsahuje žiadne syntetické chemikálie a rozpúšťadlá. 

 

Spôsob použitia 
Povrch musí byť pred aplikáciou suchý o očistený od mastnoty a prachu. Včelí vosk naneste 

bezfarebnou mäkkou prírodnou textílií v tenkej rovnomernej vrstve na povrch nábytku. Cca. po 5 

hodinách vyleštite čistou bezfarebnou prírodnou textílií povrch nábytku, aby bolo dosiahnuté 

požadovaného lesku. Možno naniesť postupne aj viac tenkých vrstiev vosku. Ochranná funkcia vosku 

sa vytvorí na povrchu nábytku až po niekoľkých dňoch, po túto dobu nečistite povrchu prostriedky na 

báze vody a zamedzte styku povrchu s vodou. Následne možno povrch nábytku čistiť ľahko 

navlhčenou prachovkou. Po nejakej dobe je vhodné opäť nábytok ošetriť voskom. Frekvencia 

ošetrenie voskom závisí od typu dreva, použitie a namáhanie povrchu. 

 

Nezáväzné odporúčania 
Pred nanesením vosku možno vykonať impregnáciu dreva pre lepšiu ochranu dreva pred vodou a 

prachom výrobkom tvrdý olej Hartöl. Pozor, pri použití tvrdého oleja dôjde k zvýrazneniu štruktúry 

(fládrov) dreva a stmavenie dreva. Ak chcete zachovať existujúce svetlejší tón dreva, tak použite 

priamo vosk bez impregnácie tvrdým olejom. Pred voskovaním najprv ľahko prebrúste surové drevo, 

čím jemnejšia je brús, tým bude povrch hladší. Pri opracovaní surového dreva použite postupne 

šmirgľový papier o zrnitosti 180 až 320. Pri ošetrení nábytku s povrchovou úpravou sa brúsenie 

brúsnym papierom nevykonáva. 

 

Bezpečnostné pokyny 
Uchovávajte mimo dosahu detí. 

 
Technické údaje 

Doba skladovania: minimálne 2 roky (v uzatvorenom obale a pri izbovej teplote)  

Obsah: 200 ml 

 
Dovozca:  

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 

 


