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Avalon Fußboden und Möbelwachs - dabīgs vasks grīdām un mēbelēm 
 
Apraksts: Vasks ir paredzēts, galvenokārt, koka un korķa virsmām, kā arī neglazētu flīžu 
apstrādei. Var izmantot arī augstas kvalitātes mēbeļu  ražošanā. Saskaņā ar DIN 68861 un DIN 
EN 71, 3. daļu, AVALON dabīgais vasks grīdām un mēbelēm ir ūdeni necaurlaidīgs, dabīgs 
līdzeklis virsmām ar ļoti lielu slodzi, kā arī mehāniski stipri noslogotu virsmu uzlabošanai 
iekštelpās.  
 
Īpašības: Tonējošs vasks ar smērei līdzīgu konsistenci, ļoti viegli uzklājams. Virsma viegli 
atjaunojama, uzklājot nākamo vaska kārtu. Kvalitāte atbilst Vācijas kokapstrādes normām.  
 
Sastāvdaļas: Tīrs bišu vasks, augstvērtīgas augu eļļas, izoparafīns, svinu nesaturošas žūstošas 
vielas. Tonis: Bezkrāsains, viegli medus krāsā. 
 
Apstrāde: Uzklāt ar lupatu, sūkli vai ar pulējamo mašīnu, izmantojot balto vai brūno starpplātni. Telpas un 
virsmas temperatūrai ir jābūt vismaz 15ºC. Vasku nedrīkst pārkarsēt, maksimāli līdz 80-90ºC. 
 
Patēriņš: Atkarībā no virsmas un koka uzsūktspējas: vienai kārtai, apmēram, 10 g/m², respektīvi, 
apmēram 100 m² ar 1 litru. Uzklāt taupīgi un ļoti plānā kārtiņā. 
 
Žūšana: Pie 23°C un relatīvā gaisa mitruma 50%, pēc, apmēram, 12 stundām virsma ir apžuvusi. Pa 
grīdu atļauts staigāt pēc 48 stundām. Jaunai grīdai, virsma noslogojama pēc 10-14 dienām. Virsmu drīkst 
mazgāt ne ātrāk kā pēc 4 nedēļām. 
 
Atšķaidīšana un tīrīšana: Vasku lietot nešķaidītā veidā. Instrumenti tīrāmi ar Avalon šķīdinātāju.  
 
Uzglabāšana: Vēsā un sausā vietā. Oriģinālā, cieši noslēgtā iepakojumā vismaz 5 gadus. Iepakojums: 0,350 kg, 2,1 kg. 
 
Norādījumi un drošības ieteikumi: Savienojumā ar viegli uzliesmojošiem materiāliem, produkts var pašaizdegties. Tādēļ, izmantotās lupatas, 
kuras ir piesūcinātas ar vasku, iemērkt ūdenī, izkārtas izžāvēt un izmest ārā konteinerā. Strādājot ar vasku, lietojiet aizsargmasku. Arī dabīgos 
produktus ir jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā. Produkta pārpalikumus neliet gruntsūdeņos vai kanalizācijā.  
Produktu, pirms lietošanas, kārtīgi izmaisīt. 
 
Apstrādes norādījumi: 
 
Pamata sagatavošana: Lai iegūtu optimālu rezultātu, ievērojiet visu izmantoto produktu tehniskās informācijas. Pamatam jābūt sausam, cietam, 
tīram, bez taukvielām un putekļiem. Koka mitrumam jābūt- zemākam par 15 %. Pirms vaska uzklāšanas virsmai jābūt gruntētai ar Avalon eļļām vai 
lazūrām.  
 
Jaunu virsmu apstrāde: 

1. Virsmu divas reizes nogruntējiet ar eļļu: bezkrāsaino Avalon Hartöl vai tonējošo Avalon Ölsiegel un Avalon High Solid. Linoleju var vaskot 
arī bez grunts. 

2. Vasku uzklāj plānā kārtā ar lupatiņu, lielākus laukumus ar viendiska mašīnu, izmantojot balto vai brūno starpplātni. Vasku pēc uzklāšanas 
tūlīt vienmērīgi un kārtīgi izpulēt. Lai atvieglotu uzklāšanu ar lupatiņu, vasku iesakām uzsildīt. 

3. Pēc 4-12 stundu žūšanas laika, virsma jānopulē. Ja ir nepieciešamība, pēc divām nedēļām, var uzklāt papildus vaska kārtu, kas padarīs 
virsmu vēl izturīgāku. 

 
Virsmas atjaunošana: Noņemt poras noslēdzošās kārtas (vaskus, kopšanas eļļas u.c.), izmantojot Avalon Pflanzenseife ziepju koncentrātu. 
Lielākus netīrumus notīra ar Avalon-Verdünnung, nepieciešamības gadījumā virsmu noslīpē. Pēc tam uzklāj vasku, tāpat kā apstrādājot uzsūcošu 
un jaunu virsmu. Stipri uzsūcošām virsmām pirms vaska klāšanas ir jāuzklāj eļļa. 
 
Drošības norādījumi: Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Arī strādājot ar materiāliem, kuru sastāvā ir maznozīmīgs kaitīgo vielu daudzums, 
nepieciešams ievērot vispārpieņemtos darba aizsardzības noteikumus. 
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