
 

 

Schutzwachs Super 85 
Informacje techniczne 

 
Charakterystyka: Emulsja wosków w wodzie, które po aplikacji na drewno dają powłokę odporną na działanie 

wg DIN 68861 - 1C. Idealny rezultat zostanie osiągnięty tylko wtedy, gdy będą 
przestrzegane poniższe instrukcje. 

 
Obszar zastosowania: Do wszystkich miękkich i twardych gatunków drewna do mebli i wyposażenia wnętrz,                       

które nie powinny być lakierowane, lecz woskowane. Nie nadaje się do powierzchni, które 
są narażone na duże obciążenia.  
Nie nadaje się do ciemnego drewna i ciemnych bejc - niebezpieczeństwo zszarzenia.                     
W przypadku drewna garbnikowo-kwasowego niezbędne jest wykonanie wzornika,                        
ponieważ jest możliwe odbarwienie. 

 
Podłoże: Drewno suche, pozbawione żywicy, heblowane i szlifowane, jak również strukturalne.                   

Podłoże musi być czyste i nadające się do obrabiania. Nadaje się również drewno                        
bejcowane.  

 
Aplikacja: Schutzwachs Super 85 należy równomiernie nakładać pędzlem, pistoletem z kubkiem                   

lub Airmix. Upewnić się, że używane są tylko urządzenia ze stali nierdzewnej                                 
i że w urządzeniach natryskowych nie ma pozostałości lakierów i rozcieńczalników. 

 W zależności od chłonności drewna należy 2-3 razy nałożyć wosk ochronny Schutzwachs 
Super 85. Schnięcie międzyoperacyjne wynosi ok. 4-5 godzin. Tylko ostatnia warstwa jest 
po wyschnięciu polerowana szczotką z końskim włosiem lub szczotką z wkładką skórzaną. 
Jeżeli drewno bejcowane bejcą woskową, ma być pokryte woskiem ochronnym 
Schutzwachs Super 85, wosk Schutzwachs Super 85 (+ ok. 20% ciepłej wody) należy 
aplikować przez natrysk. Powierzchnie pokryte bejcą woskową, czyścić dopiero                                  
po nałożeniu wosku ochronnego Schutzwachs Super 85.  

 Należy pamiętać, że odcień bejcy woskowej może ulec zmianie po pokryciu jej woskiem 
ochronnym Schutzwachs Super 85. 

 
Rozcieńczalnik: Schutzwachs Super 85 nie rozcieńcza się przy aplikacji pędzlem. W przypadku aplikacji 

natryskowo, w celu uzyskania lepszego połączenia, można rozcieńczyć ok. 10-20% ciepłej 
wody w zależności od urządzenia natryskowego.  

 
Wydajność: Ilość do nałożenia: ok. 80-100 ml/m². 
 Ok. 10-12 m²/l 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. 4-5 godzin. 
Niskie temperatury i wysoka wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia. 

 
Czyszczenie urządzeń:  ciepłą wodą 
 
Przechowywanie: W oryginalnie zamkniętym opakowaniu może być przechowywany przez min. rok.  
 Chronić przed mrozem! 
Szczególne  
wskazówki: Schutzwachs Super 85: 
 - charakteryzuje się niską emisją zanieczyszczeń i jest przyjazny dla środowiska,  
 - spełnia wymagania testu według DIN EN 71 (Bezpieczeństwo zabawek), 
 - daje powierzchnie zgodne z DIN 68861 - 1 C. 

Prosimy odwrócić kartkę! 
 
 



 

 

Schutzwachs Super 85 
Informacje techniczne 

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. 

 Wersja 08/11 
 
 
 


