
 Technický list BW0400 
 
MOBILCERA        
  krém na nábytek      0400, 0401, 0402 
 
Popis Vosková emulze na dřevo pro denní péči o nábytek. Pro pravidelnou péči o Váš lakovaný nábytek. Vosková emulze 

„Mobilcera“ je výrobek nejvyšší třídy. Substance obsažené v krému s lehkostí obnoví přirozený hedvábný lesk všeho nábytku 
a dřevěných předmětů. Hygienické a dezinfekční prostředky ošetřují a chrání před plísní a parazity. 

Způsob použití  Rovnoměrně nanést hadříkem na ošetřený povrch. Potom vyleštit pomocí měkkého bavlněného hadříku, nejdříve zlehka a 
poté silně, až se začne lesknout. Celý postup trvá jen několik vteřin. Na zvláště narušené povrchy aplikovat výrobek a nechat 
ho déle působit tak, aby se výživné látky mohly vsáknout a obnovit povrch. 

 
Podklad Dřevo 

Technické 
parametry -  Konzistence     tekutý 
 -  Barva      bezbarvý 
 -  Zápach      bez zápachu 
 -  Měrná hmotnost     1,00 kg/l 
 -  Hodnota pH     7,5 
 -  Rozpustnost     rozpustný ve vodě 
 -  Klasifikace podle 2004/42/EU    hodnota VOC (2010): 20 g/l  
 

     
Aplikace Štětec, hadřík 

Teplota při aplik. +5 °C až + 25 °C 

Rel. vlhkost max. 80%  

Způsob dodávky plastová láhev 250 ml, plechová nádoba 500 ml,, 1 l  

 
 
Skladování 

 Uchovávat při okolní teplotě +5 °C až +35 °C v původním uzavřeném balení max. 24 měsíců od data výroby vzdáleně od zdrojů tepla. CHRÁNIT 
PŘED OHNĚM, TEPLEM, MRAZEM. Zabránit proniknutí materiálu do zdrojů vody. 

Bezpečnost práce a bezpeč. normy 
 
 
 
 
 

Doporučuje se dodržování běžných bezpečnostních opatření. První pomoc: při vniknutí do očí vypláchnout velkým množstvím vody, při kontaktu 
s kůží opláchnout vodou a mýdlem, při náhodném požití nevyvolávat zvracení, nic nepodávat ústy a vyhledat lékaře. Při práci nejíst, nepít, 
nekouřit. Klasifikace podle 2004/42/ES hodnota VOC(2010): 20 g/litr  přípravku  
 
Likvidace obalů 
 
 
 
 
 

Pevný  odpad  může být uložen na skládce prostřednictvím oprávněné osoby. To se týká i prázdných obalů po jejich vhodném vyčištění. 
Nevylévejte do kanalizace a zamezte úniku do povrchových či spodních vod.  
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11                                                 kód odpadu  08 01 12 
Plastové obaly       kód odpadu  15 01 02 
Kovové obaly       kód odpadu  15.01.04 
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