
 Technický list BW3420 
 

ANTIKWACHS               
  vosk s vysokým obsahem sušiny    3420, 3450 
 
Popis Antikwachs je speciální vosk s vysokým obsahem sušiny. Je vyroben z nejlepších přírodních vosků minerálního původu (jako 

je Montanwax), živočišného původu (včelího vosku) a rostlinného původu (karnaubský vosk). Výrobek je vhodný proti tvorbě 
trhlin, změně barvy laku či povrchu dřeva. Velmi dobře a snadno vyživuje a chrání povrch každého dřeva a propůjčuje mu 
příjemně hebký vzhled s antistatickými vlastnostmi. Antikwachs je pigmentovaný koloranty (jednotlivé tóny jsou navzájem 
mísitelné), které jsou světlostálé a dlouhodobě stabilní. Je vhodný pro restaurování hodnotných kusů nábytku, ale také 
k úpravě povrchu surového dřeva. Není vodotěsný. Pro použití v interiéru. Odpovídá normě EN 71-3 „Bezpečnost hraček“. 

 
 
Způsob použití Před aplikací povrchy zbavit všech nečistot. Je- li výrobek probarvený, doporučujeme vždy udělat malý zkušební vzorek. 

Vosk naneste štětcem nebo pomocí hadříku rovnoměrně ve směru letokruhů. Po 30 minutách až 1 hodině v závislosti na 
okolní teplotě, vlhkosti a typu dřeva můžete přejít k leštění. Leštění provádějte pomocí hladkého a suchého hadříku nebo 
pomocí kartáče. Výsledkem bude intenzivní a dlouhotrvající lesk.  

 
 
Podklad Dřevo. 

Technické 
parametry -  Konzistence     pasta 
 -  Barva      podle označení 
 -  Zápach      typický 
 -  Aktivní látka     30 % 
 -  Bod varu      > 40 °C 
 -  Bod vzplanutí     > 23 °C 
 -  Teplota vznícení      > 340 °C 
 -  Destilační interval     155-185 °C 
 -  Měrná hmotnost     0,85 Kg/l 
 -  Rozpustnost     rozpustný v rozpouštědle 
 -  Klasifikace podle 2004/42/EU    hodnota VOC (2010): 485 g/l  
 

     
Aplikace Štětec, hadřík 

Teplota při aplik. +5 °C až + 35 °C 

Rel. vlhkost max. 80%  

Způsob dodávky Plechovky 500ml, 5l  

 
 
Skladování    

 Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +35 °C v původním uzavřeném balení max. 24 měsíců od data výroby. CHRÁNIT PŘED MRAZEM. 
Nevystavovat dlouhodobě slunečnímu svitu ani jiným tepelným zdrojům, chránit před otevřeným ohněm a sálavým teplem. Skladovat mimo 
dosah zdrojů tepla, plamenů a jisker.  

 

Bezpečnost práce a bezpeč. normy 
 
 
 
 
 

R10 Hořlavý; S2  Uchovávejte mimo dosah dětí; S43 V případě požáru použijte CO2, pěna nebo chemický prášek. Nikdy nepoužívat vodu;  
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 
 
 
 
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 
Kovové obaly       kód odpadu  15 01 04 
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