
YAGWAX	
Ochranný	vosk	na	drevo	

Charakteristika	

Ochranný	 vosk	 na	 drevené	 podlahy,	 nábytok,	 schody	 a	 pod.	 v	 interiéroch,	 upravené	 olejom	
YAGOLIE	z	palety	výrobkov	Koopmans.	Vrstva	vosku	vytvára	veľmi	hladký,	príjemný	na	dotyk,	
dekoračný	 a	 odolný	povrch.	 Povrchy	upravené	olejom	YAGOLIE	 a	 voskom	YAGWAX	sa	 ľahko	
ošetrujú	a	regenerujú	aj	pri	intenzívnej	prevádzke.	

Zloženie:	 	 	 na	báze	organických	rozpúšťadiel	
Hustota	pri	20°C:	 	 cca	0,85	kg/l	
Doba	schnutia:	 	 pri	teplote	20°C	a	vlhkosti	65%,	polosuchý	po	cca	1	hodine	a		 	
	 	 	 	 suchý		na	dotyk	po	cca	24	hodinách.	Doba	schnutia/nanášania		 	
	 	 	 	 ďalšej	vrstvy	závisia	od	druhu	a	typu	dreva	a	od	podmienok		 	
	 	 	 	 natierania.	
Možnosť	nanášania	
druhej	vrstvy:	 	 po	cca	24	hod.	
Lesk:	 	 	 	 pololesklý	
Obsah	pevných	častíc:	 cca	32%	objemu	
Výdatnosť:	 	 	 10-15	m2/1	l,	vo	veľkej	miere	závisí	od	druhu	a	typu	dreva	a	od		
	 	 	 	 spôsobu	nanášania	prostriedku.	

Vlastnosti	 	 	 	 	 	 	
- hydrofóbny	
- odolný	voči	pôsobeniu	mnohých	 čistiacich	
prostriedkov	

- zvýrazňuje	prirodzenú	krásu	dreva	
- povrch	hodvábne	mäkký	na	dotyk	

Určenia	
- na	drevené	podlahy,	nábytok,	schody	a	pod.	
v	 interiéroch,	 upravené	 olejom	YAGOLIE	 z	
palety	výrobkov	Koopmans	

Odtiene	
- bezfarebný	

Balenia	
- 1	l	
- 2,5	l	
- 5	l	



Metódy	nanášania	

Štetec	/	bavlnená	handrička	

Príprava	povrchu	

Drevené	povrchy,	ktoré	majú	byť	potiahnuté	voskom,	musia	byť	čisté,	odmastené	a	suché.		

Aplikácia	

Pred	 použitím	 výrobok	 dobre	 premiešajte.	 Optimálne	 podmienky	 nanášania	 sú	 pri	 teplote	
vzduchu	v	rozsahu	15–25°C,	vlhkosť	vzduchu	v	rozsahu	40–60	%.	Minimálna	teplota	použitia	
je	10	°C.	Ochranný	vosk	YAGWAX	nanášame	po	uplynutí	24	hodín	od	nanesenia	druhej	vrstvy	
výrobku	YAGOLIE.	Produkt	YAGWAX	nanášajte	na	povrch	štetcom	alebo	mäkkou	handričkou	a	
po	maximálne	 10–15	minútach	 leštite	 padom	 alebo	 bavlnenou	 handričkou.	 Takto	 upravené	
povrchy	 môžete	 prevádzkovať	 po	 uplynutí	 cca	 24	 hodín.	 Celkové	 vytvrdnutie	 výrobkov	
YAGOLIE	 a	 YAGWAX	 trvá	 od	 7	 do	 14	 dní	 (podľa	 druhu	 dreva)	 –	 po	 túto	 dobu	 sa	 odporúča	
opatrná	 prevádzka.	 Povrchy	 upravené	 výrobkom	 YAGOLIE	 a	 ochranným	 voskom	 YAGWAX	
umývajte	 vodou,	 prípadne	 s	 pridaním	 jemného	 umývacieho	 prostriedku	 určeného	 na	
umývanie	povrchov	ošetrených	olejom	na	drevo	(odporúča	sa	použitie	výrobku	P.K.	CLEANER	
NS	90).	Netrite,	neumývajte	kefou.	Drevené	povrchy,	ktoré	si	vyžadujú	renováciu,	je	potrebné	
vopred	prebrúsiť,	 vyčistiť	 a	 potom	naniesť	 jednu	vrstvu	ochranného	oleja	YAGOLIE	 a	 jednu	
vrstvu	ochranného	vosku	YAGWAX.	

Bezpečnostné	prostriedky	

Ochrana	pokožky	–	používajte	vhodné	ochranné	rukavice. 
Ochrana	tváre	–	ak	je	to	potrebné,	použite	ochranné	okuliare.	

Odporúčania	

Výrobok	neodporúčame	riediť.	Neaplikujte	pri	teplote	nižšej	ako	10°C	a	vyššej	ako	25°C	a	pri	
relatívnej	 vlhkosti	 vyššej	 než	 85%.	 Nenatierajte	 drevo	 vo	 vlhkých	 podmienkach	 (ani	 keď	
existuje	 pravdepodobnosť,	 že	 bude	 dážď,	 hmla	 alebo	 sneh),	 počas	 horúčav,	 ani	 pri	 silnom	
vetre.	 Podmienky	 natierania	 rozhodujú	 o	 dobe	 schnutia	 vrstvy	 výrobku	 a	 vlastnostiach	
vytvorených	 povlaku.	 Skladujte	 v	 originálnom,	 uzavretom	 balení,	 v	 suchej	 a	 chladnej	
miestnosti,	 pri	 teplote	 vyššej	 ako	 5°C.	 Dátum	 spotreby	 je	 uvedený	 na	 balení	 (mesiac/rok).	
Pracovné	nástroje	čistite	technickým	benzínom.	Nepridávajte	do	výrobku	cudzie	zložky.		



Atesty,	certifikáty,	dokumenty	

Karta	 bezpečnostných	 údajov	 s	 informáciami	 týkajúcimi	 sa	 bezpečnosti	 je	 dostupná	 u	
dodávateľa	výrobku.	

Doplňujúce	informácie	

Informácie	 uvedené	 v	 technickom	 liste	 nie	 je	 možné	 považovať	 za	 špecipikáciu.	 Uvedené	
informácie	negarantujú	získanie	vlastností	výrobku.	 Ich	účelom	 je	zaistiť	optimálne	použitie	
výrobku.	Technické	údaje	uvedené	v	technickom	liste	boli	vyhotovené	na	základe	aktuálnych	
poznatkov,	 sú	 presné	 a	 pravdivé,	 avšak	 výrobca	 nezodpovedá	 za	 skladovanie,	 prepravu	 a	
aplikáciu	výrobku.	Z	tohto	dôvodu	uvedené	informácie	nie	je	možné	považovať	v	zmysle	práva	
za	 záväzné	 z	 titulu	 záruky.	 P.K.	 KOOPMANS	 LAKFABRIKEN	 BV	 si	 vyhradzuje	 právo	 nanášať	
zmeny	do	technického	listu	bez	predchádzajúceho	upozornenia.	Všetky	predchádzajúce	verzie	
tohto	 dokumentu	 strácajú	 platnosť	 v	 momente	 publikovania	 novej	 verzie	 technicého	 listu.	
Vylučuje	sa	zodpovednosť	vyplývajúca	z	uvedených	údajov.		
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