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Charakterystyka:  Jest to kombinacja wosku pszczelego i olejów roslinnych rozpuszczona  

w węglowodorach z benzyny. Poprawny wynik stosowania tego produktu zostanie 
osiągnięty tylko wtedy, gdy są przestrzegane poniższe wskazówki. 

 
Zakres zastosowania: BALSAM Z WOSKU PSZCZELEGO jest stosowany przede wszystkim do 

drewnianych przedmiotów zabytkowych, jak np. stare meble, płaskorzeźby, ramy do 
obrazów. Jest stosowany również do odświeżania zmatowionych starych powłok 
lakierniczych, gdzie się bardzo dobrze sprawdził. BALSAM Z WOSKU 
PSZCZELEGO odżywia drewno i chroni je przed wysychaniem.  

 
Podłoża: Podłoże powinno być suche, czyste, bez pyłu po szlifowaniu, pozbawione żywicy 

drewno po szlifowaniu lub strukturyzowane. 
 
Nanoszenie: BALSAM Z WOSKU PSZCZELEGO daje się bardzo łatwo nanosić za pomocą 

pędzla lub szmatki. Należy pamiętać, żeby wosk nanosić cieniutko I dobrze 
rozprowadzać na powierzchni drewna. Po naniesieniu wosku pozostawić go aż 
dobrze naciągnie i dobrze wyschnie przez przynajmniej 24 godziny.   Dopiero po 
upływie tego czasu można wygładzić wzdłuż kierunku wzrostu włókien za pomoca 
pędzla z włosia końskiego, a następnie za pomocą szmatki trykotowej 
przepolerować ostatecznie. Ten zabieg można powtórzyć po pewnym czasie jeżeli 
jet to konieczne. Dla tych co chcą nanosić wosk metodą natryskową mamy płynny 
BALSAM Z WOSKU PSZCZELEGO, który ma te same właściwości. 

 
Rozcieńczanie: BALSAM Z WOSKU PSZCZELEGO jak i płynny BALSAM Z WOSKU 

PSZCZELEGO są dostarczane w konsystencji gotowej do użytku i nie wolno ich 
rozcieńczać. 

 
Czas schnięcia: BALSAM Z WOSKU PSZCZELEGO schnie w temperaturze otoczenia około 24 

godziny w zależności od właściwości podłoża.  
 
Czyszczenie narzędzi: Za pomoca rozcieńczalnika do lakierów 83586. 
 
Uwaga !  Szmatki nasączone BALSAMEM Z WOSKU PSZCZELEGO należy 

bezwarunowo zamykać i przechowywać bez dostępu powietrza w szczelnym, 
niepalnym pojemniku. Dostarczaćdo utylizacji jako odpady specjalne. Istnieje 
zagrożenie samozapłonem.  

 
Czas przechowywania: W oryginalnie zamkniętym opakowaniu bez ograniczeń. Po każdym otwarciu należy 

dobrze zamknąć puszkę żeby uniknąć wyschnięcia lub wytrącania wosku. 
 
Bezpieczeństwo: Rozp. o mat. nieb.: palny 

VbF:   A II 
RID / ADR:  Kl. 3 nr 31c 
VBG 23:   Przepis o zapobieganiu wypadkom Związku branżowego 
przemysłu chemicznego "Praca z materiałami lakierniczym". 

 
Proszę pamiętać: Wyrób i wskazówki zawarte w niniejszej Instrukcji Technicznej odpowiadają 

dzisiejszemu stanowi nauki i techniki. Instrukcje te nie stanowi zabezpieczenia  
w myśl prawa i nie zwalnia użytkownika z obowiązku wykonania własnych kontroli i 
prób przed zastosowaniem naszych produktów ze względu na to, że istnieje duża 
ilość czynników mogących mieć wpływ na efekt końcowy. W przypdku mieszania 
obcych produktów z naszymi albo przy jednoczesnym stosowaniu naszych i obcych 
produktów nie możemy przejmować zobowiązań gwarancyjnych za wynik 
malowania i za właściwości powierzchni po bejcowaniu i/lub po lakierowaniu. 

 


