
 

 

Schutzwachs MWF 
Informacje techniczne 

 
Charakterystyka: Zawiesina wosków w czystych, wolnych od aromatów węglowodorach benzynowych. Wosk 

Schutzwachs MWF jest cieczą o bardzo niskiej lepkości. 
 Idealny rezultat zostanie osiągnięty tylko wtedy, gdy będą przestrzegane poniższe                        
instrukcje. 

 
Obszar zastosowania: Do obróbki jasnego drewna i jasnych, bejcowanych powierzchni, które zostały poddane 

obróbce bejcą woskową. Oryginalna tonacja kolorystyczna drewna lub jasnej bejcy                                 
oraz powierzchnie zostają zabezpieczone przed działaniem strumienia wody.  

 Nie nadaje się do powierzchni, które są narażone na duże obciążenia. 
 
Podłoże: Drewno suche, pozbawione żywicy, heblowane i szlifowane, jak również strukturalne.                   

Podłoże musi być czyste i nadające się do obróbki. 
 
Aplikacja: Schutzwachs MWF jest aplikowany pędzlem lub przez natryskiwanie (pistolet z kubkiem, 

Airless, Airmix). 
 
 Metoda natrysku: 

 
   Ciśnienie natrysku: 

Ciśnienie  
powietrza:  
Wielkość dyszy: 
Lepkość aplikacji: 
 
 

Airless 
 

---- 
---- 

 
---- 
---- 

Airmix 
 

50 - 60 bar 
1,0 - 1,5 bar 

 
0,22 - 0,33 mm 
ok. 15 s/4 mm 

Pistolet z kubkiem 
 

---- 
2,5 - 3,0 bar 

 
1,5 - 1,8 mm 

ok. 15 s/4 mm 

 
 W zależności od zastosowanego urządzenia natryskowego możliwe są różnice                   

w zakresie ciśnienia natrysku, ciśnienia powietrza i wielkości dyszy.  
 W zależności od chłonności drewna, Schutzwachs MWF powinien być nakładany 2-3 x.                 

Po krótkim czasie schnięcia powstaje tępa, matowa powierzchnia. Aby uzyskać subtelną, 
półmatową powierzchnię, zaleca się polerowanie szczotką z końskim włosiem lub kulką                 
trykotową. 

 
Rozcieńczalnik: Schutzwachs MWF jest fabrycznie gotowy do aplikacji i nie może być rozcieńczany. 
 
Wydajność: Ilość do nałożenia: ok. 80 ml/m² 
 Ok. 12 m²/l na warstwę w zależności od chłonności drewna i rodzaju aplikacji. 
 
Czas schnięcia: W zależności od rodzaju aplikacji i ilości nałożenia w temperaturze pokojowej (20°C/65% 

względnej wilgotności powietrza): ok. 10-20 min. 
Niskie temperatury i wysoka wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia. 

 
Stopień połysku: wypolerowany = półmat do matu 
 
Gruntowanie  
i lakierowanie:  Schutzwachs MWF nie wymaga specjalnego podkładu i nanosi się go bezpośrednio                     

na drewno lub bejcę. 
 

Prosimy odwrócić kartkę! 
 

 



 

 

Schutzwachs MWF 
Informacje techniczne 

Czyszczenie urządzeń: Użyte urządzenia można czyścić zmywaczem Waschlöser Nr 52 i zmywaczem do pędzli                
i urządzeń PUG Pinsel- u. Gerätereiniger. 

 
Przechowywanie: W oryginalnie zamkniętym opakowaniu Schutzwachs MWF może być                             

przechowywany min. przez rok. Przechowywać w chłodnym, suchymi chronionym przed 
mrozem miejscu. 

  
 
Uwagi prawne:   Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania 

produktów, są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy                     
i doświadczenia Rosner i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych                  
i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Rosner. Z uwagi na występujące                    
w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania                       
i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Rosner, właściwości                    
produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach                       
udzielonych przez Rosner nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Rosner 
w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Rosner.                   
Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego                               
przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Rosner. Kupujący jest także                            
zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej 
użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych                     
w tych dokumentach. W wypadku łączenia technologii, tzn. zmieszania obcych produktów                 
z naszymi produktami, albo zastosowaniu naszych i innych produktów (jeden po drugim), 
nie będziemy zobowiązani do wypełnienia naszych obowiązków gwarancyjnych. Stosując 
nasze produkty należy przestrzegać zakresu uprawnień i przepisów kontraktowych                          
dla robot budowlanych (VOB). Zastosowanie mają nasze ogólne warunki dostawy                        
i płatności. 

Niniejsza karta informacyjna unieważnia wszystkie poprzednie. 
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