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Technický list 
 

 
 

PARSEN WAX PROTECTION 

Vosková emulzia na údržbu 
Kat. č. 2085 
 
 
• bez rozpúšťadiel 
• výdatný koncentrát 
• obsahuje karnauba vosk 
• priedušný a antistatický 
• odpudzuje vodu a špinu 
• chráni pred mechanickým opotrebením 
 
Vlastnosti 
Základná ošetrujúca emulzia z prírodných surovín, 
vyvinutá špeciálne pre ošetrenie olejovaných, 
voskovaných či lakovaných podláh, nábytku a hladkej 
kože. Chráni pred nečistotami a mechanickým 
opotrebením. Ošetrené povrchy sú pokryté 
ochranným voskovým mikrofilmom. Pravidelná údržba 
významne predlžuje životnosť povrchov. Aplikovaním 
vzniká pololesklý povrch a nie je potrebné povrch ďalej 
leštiť. V prípade potreby vysokého lesku, po zaschnutí 
prípravku je možné plochu strojovo vyleštiť. 
Povrch najskôr vyčistite prostriedkom Cleaner 
a nechajte uschnúť. Na podlahy použite 20 ml Wax 
Protection na 1 liter vody. Roztok rovnomerne naneste 
na povrch. Pokiaľ je podlaha príliš klzká alebo lesklá, 
redukujte množstvo koncentrátu. 
 
Látky obsiahnuté v prípravku 
Voda, karnauba vosk, emulgátor (obsahuje linalool), 
bergamotový olej (obsahuje limolen). 
 
Pracovný postup 
Nové podlahy sa po prvom čistení prostriedkom 
Cleaner (najskôr 4 týždne po nainštalovaní podlahy) 
ošetria riedeným roztokom Wax Protection (1 viečko = 
20 ml na 1 liter vlažnej vody). Roztok rovnomerne 
naneste na podlahu v tenkej vrstve nasiakavou 
a mäkkou handrou bez chlpov alebo mopom. Ďalší 
interval údržby záleží na spôsobe namáhania povrchu. 
Na kožu a iné povrchy sa emulzia môže používať aj 
koncentrovanejšia, prípadne úplne neriedená. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dôležité: Naleštené podlahy bývajú klzké. Vykonajte 
skúšobný náter. Povrch podlahy sa pred  
aplikáciou emulzie musí dôkladne vyčistiť. Prostriedok 
Wax Protection sa nesmie predávkovať, v opačnom 
prípade dochádza k tvorbe pruhov a vzniká 
nebezpečie pošmyknutia. 
 
Čistenie pracovného náradia 
Bezprostredne po ukončení prác náradie umyte čistou 
vodou, prípadne vodou s prísadou mydla. 
 
Spotreba/výdatnosť náteru 
3 – 5 uzáverových viečok = 75 – 125 ml na 5 litrov 
vlažnej vody. 
 
Skladovanie 
V chlade a suchu v dobre uzatvorenej nádobe. 
Chráňte pred mrazom. 
 
Balenie 
1 liter 
 
Likvidácia 
Vyprázdnené a vyčistené nádoby sa likvidujú podľa 
miestnych zákonov o likvidácii odpadov. 
 
Bezpečnostné upozornenie 
Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri požití kontaktujte 
toxikologické stredisko alebo vyhľadajte lekársku 
pomoc a ukážte obal alebo etiketu výrobku. Po 
zasiahnutí očí vyplachujte niekoľko minút pod tečúcou 
vodou. Prírodné látky obsiahnuté v roztoku môžu 
vytvárať typický zápach.  
 
2085 obsahuje max. 1 g/l VOC 
Kód podľa katalógu odpadov: 20 01 30 
GISCODE: GE 10 
 

Údaje a upozornenia technického listu sú záväzné. V prípade, že sa od týchto odporúčaní musíte odchýliť, 
konzultujte to vopred s technickým oddelením BIOFA. Všeobecné stavebno-technické predpisy je nutné 
dodržiavať. Vydaním tohto technického listu všetky predchádzajúce verzie strácajú platnosť. 
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