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Wax Care Spray 
Emulze na údržbu 
Kat. č. 4010 
 
 přírodní složení 
 biodegradabilní 
 obsahuje karnauba vosk 
 bez rozpouštědel 
 bez chemických konzervantů 
 čištění a údržba 

 
 
 

Vlastnosti  
Emulze vyrobená z přírodních surovin pro základní údržbu 
a péči o lakované, voskované a olejované povrchy ze dře-
va, korku, linolea, vinylu, laminátové a minerální podlahy, 
nábytkové povrchy atd. 
Působí proti špíně a mechanickému opotřebení. Po krátké 
době schnutí vytváří bez leštění pololesklý povrch. Ošet-
řený povrch se obnoví a získává opět difúzní a špínu od-
puzující schopnost. 
Ani při dlouhodobém použití (při správném pracovním 
postupu) nevzniká na povrchu nepříjemný, těžce odstrani-
telný voskový film. Pravidelnou péčí se prodlužuje život-
nost povrchu. Wax care spray se může po nátěru ještě 
dále leštit. Testováno na kompatibilitu s 28 různými 
Povrchy Institutu Fresenius. 
 
Obsažené látky 
Voda, karnauba vosk, emulgátor, lavandinový olej (obsa-
huje linaloool), bergamotový olej (obsahuje limonen). 
 
Pracovní postup: 
Na ošetření a údržbu podlah a nábytku. Na podlahy, pro-
veďte suché čištění (vysavač), Wax Care Spray naneste 
na povrch a rovnoměrně rozetřete navlhčeným podlaho-
vým mopem nebo měkkým, čistým hadrem. Po cca 20-
30min se může dle potřeby povrch dále leštit hadrem ne-
bo bílým padem. Nové podlahy čistěte nejdříve 4 týdny po 
dokončení. 
Na nábytek povrch nejprve vyčistěte na sucho (prachov-
ka), Wax Care Spray naneste rovnoměrně na povrch, se-
třete vlhkým podlahovým mopem nebo měkkým, čistým 
hadříkem. Další interval údržby záleží na způsobu namá-
haní povrchu. 
Pozor! Naleštěné podlahy jsou kluzké. Proveďte zkušební 
nátěr a případně založte zkušební plochu. Povrch se před  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
každou aplikací Wax care spray musí důkladně vyčistit. 
Minimalizujte nadměrné použití vody na dřevěné podlahy 
(používejte rozprašovač a dobře odstředěný/vyždímaný 
mop z mikrovlákna).  
 
Čištění pracovního nářadí:  
Po dokončení práce propláchněte vodou ev. použijte mý-
dlo.  
 
Skladování  
V chladu a suchu v dobře uzavřené nádobě. Chraňte před 
mrazem. 
 
Balení 
1 l nádoba s rozprašovačem 
 
Likvidace  
Výrobek zcela spotřebovat. Vyprázdněné vyčištěné ná-
doby se likvidují dle místních zákonných předpisů! 
Recyklujte pouze vyprázdněné a vyčištěné nádoby.  
 
Bezpečnostní upozornění 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Při požití kontaktujte to-
xikologické středisko nebo lékařskou pomoc a ukažte 
obal nebo označení. Při zasažení očí vyplachujte několik 
minut pod tekoucí vodou. Odstaňte kontaktní čočky, po-
kud lze. Pokračujte v proplachování. Pokud trvá podráž-
dění, kontaktujte lékařskou pomoc. Před použitím pro-
studujte etiketu. 
 
4030 obsahuje max. 1 g/l VOC 
 
Kód dle katalogu odpadů: 20 01 30 
GISCODE: GE 10 


