Teknisk datablad

ALISA Hård voks Nr. 302
N

svarer til

LIVOS neutral

til allergikere, lugt- og kemikaliesensitive.

Uden æteriske olier
Anvendelsesområde

Til indendørs brug. Anvendes på olierede eller voksede overflader samt overflader, der er
grundet med LIVOS shellak-produkter. Ikke egnet til områder udsat for fugt.

Egenskaber

Fri for opløsningsmidler. Silkemat overflade efter gennemtørring. Egnet til legetøj jf. DIN EN 71,
del 3. Spyt- og svedægte jf. DIN 53 160.

Fuld varedeklaration

Valnøddeolie, saflorolie, bivoks, carnaubavoks, naturharpiksester og dehydreret aminosukker.

Farve

Farveløs.

Forarbejdning

Med klud, spartel eller sprøjtemaskine til varm voks (for yderligere anvisninger: se bagsiden).

Forbrug

Kan beregnes mere nøjagtigt vha. en prøve!
Vejledende: 1 l rækker til ca. 200 m2 pr lag, dvs. 5 ml/m².
Afhængigt af underlagets absorberingsevne og overfladebeskaffenhed også mere eller mindre.

Tørretid

Ved 23°C og 50 % rel. luftfugtighed 1 time. Lad gennemtørre 16 timer efter polering.

Densitet

Ca. 0,85 g/ml.

Vær opmærksom på

Opbevar arbejdsmaterialer som f.eks. klude, poleringspads, svampe, slibestøv mv. vædet
med ikke gennemtør ALISA Hård voks nr. 302 i lufttæt metalbeholder eller i vand frem til
bortskaffelse, da der ellers er risiko for selvantændelse pga. indholdet af planteolie. Produktet i
sig selv er ikke selvantændende.
P102

Opbevares utilgængeligt for børn.

Bortskaffelse

Jf. lokale bestemmelser. Indtørrede produktrester kan bortskaffes som husholdningsaffald.

Emballagestr.

0,2 l; 2,5 l.

Opbevaring

Køligt, tørt. Uåbnet mindst holdbar i 2 år. Efter brug udglattes overfladen, emballagen lukkes
tæt, og produktet opbruges inden for 3 måneder.

LIVOS Pflanzenchemie D – 29559 Wrestedt OT Emern · Tlf: +49 58 25 / 88 - 0 · Fax 88 60 · www.livos.de · info@livos.de

Forarbejdning

ALISA Hård voks Nr. 302
Forberedelse

Underlaget skal være mættet med LIVOS Olie eller forbehandlet med LANDIS Shellakgrunder
nr. 718 eller BASKO Spærrelak nr. 740.

Forarbejdning

Forbehandlingen skal være helt tør. Efter min. 24-48 timer fordeles ALISA Hård voks med klud,
spartel eller sprøjte i et meget tyndt lag og poleres ind med poleringspad eller filtpad.
Sprøjtemaskiner skal indstilles til voksens kvalitet.
OBS: hvis voksen påføres i for tykt et lag kan resultere i en klæbrig overflade og dårlig
polerbarhed. Opstår dette problem skal poleringspadsne udskiftes oftere.
På møbler kan ALISA Hård voks påføres med en fnugfri bomuldsklud foldet til en lille pude,
voksbørste eller en lille poleringspad.
Polering med bomuldsklud, poleringsbørste, "blocker" eller bonemaskine med stærkt tryk
foretages i årernes retning efter tidligst 1 time. Der skal fremkomme en jævn, silkemat, ikke
klæbrig overflade. Poler evt. endnu en gang efter en dags yderligere tørring.

Renovering

Meget slidte og snavsede eller på anden vis beskadigede områder rengøres grundigt med
TRENA Neutralrengøring nr. 556 eller GLOUROS Rengøringsmiddel nr. 1806, slibes og
efterolieres ved behov eller behandles med LANDIS Schellakgrunder nr. 718. Påfør derefter
ALISA Hård voks nr. 302 i et tyndt lag og poler.

Pleje

Fjern støv med støvsuger eller moppe. Gummimærker eller anden grov tilsmudsning kan
fjernes med SVALOS Fortynder nr. 292. Poler derefter på ny.
Afhængigt af behov kan efterbehandles med BIVOS Olievoks nr. 376 1-2 gange årligt.
Afhængigt af behov rengøres med TRENA Neutralrengøring nr. 556 og hver 4. eller 5. gang
tilsættes GLANOS Plejeemulsion nr. 559 vaskevandet.

Vær opmærksom på

Behandl overflader behandlet med hård voks skånsomt de første 3 uger. Afdæk kortvarigt med
bølgepap eller andet diffusionsåbent materiale ved behov.
Permanente tæpper bør ikke lægges på overfladen i de 3 uger. I denne periode må overfladen
under ingen omstændigheder rengøres med vand. Sand, fugt og snavs skader gulvet mest.

Alle angivelser er resultater af mangeårig forskning og praktisk afprøvning. De bliver vejledt på baggrund af vores kendskab til dato. Ved publicering af et nyere
oplag, mister dette datablad sin gyldighed. De kan altid finde den nyeste version på hjemmesiden www.livos.de. Databladet tjener et informations- og
rådgivningsformål. Der kan ikke afledes juridiske forpligtelser heraf. Ved tvivlsspørgsmål kontakt venligst forhandler, distributør eller producent.
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