
Mőszaki ismertet ı 1. oldal  
 
StoLook Wax 
 
Transzperens véd ıviasz 
 

Jellemzés  

Tulajdonságok Felületvédı 

Vízlepergetı 

Mechanikailag terhelhetı 

Védelmet nyújt szennyezı folyadékok ellen 

Feldolgozás Nem befolyásolja a felület külsı megjelenését 

Alkalmazási terület  

 

Csak beltéri feldolgozás 

Nem hordható fel nedves vagy szennyezett alapokra. 

Védıbevonatként StoLook Marmorino-, StoLookFondo- vagy StoLook Effetto felületekre,  
folyékony szennyezıdések ellen. 

Fızıhely fröcskölésnek kitett területén (forró olaj / zsír / szósz stb.) belül nem alkalmazható. 

A StoLook Marmorino nedves területen való alkalmazásakor, különösen tartós vagy folyamatos 
vízterhelés esetén a StoLook Wax nem szolgál kellı védelemmel. Közvetlen fröcskölésnek 
kitett területeken sem nyújt megfelelı, tartós védelmet. 

Mőszaki adatok  

Termékcsoport Viasz 

Összetétel A VdL-irányelvek szerinti épületbevonat: 

polietilén-viasz 

víz 

glikolok 

Feldolgozási tudnivalók  

Alapfelület Az alapfelület szilárd, tiszta, száraz és teherbíró legyen, laza rétegektıl, kivirágzásoktól és 
leválasztó anyagoktól mentesnek kell lennie  

Az alapfelület el ıkészítése Az alapoknak, pl. Marmorino / Effetto / Fondo jól meg kell száradniuk (kb. 7 nap), mielıtt a 
StoLook Wax záróbevonat felhordásra kerül. 

Feldolgozási h ımérséklet Feldolgozási hımérséklet alsó határa: +5°C 

Rétegrend StoLook Marmorino / StoLook Fondo / StoLook Effetto 
StoLook Wax 

Anyag-el ıkészítés Felhasználásra kész 

Cikk Alkalmazás módja Anyagszükséglet kb. Anyagszükséglet 
1329 rétegenként, alaptól függıen 0,03-0,05 l/m2 

Feldolgozás A StoLook Wax viaszt igény szerint 1-2-szer, a teljes felületre, nem szálazó ruhával, vékony 
rétegben fel kell hordani, majd polírozni kell. 
A viasz késıbbi idıpontban történı frissítése nem szükséges. 

A munkaeszközök tisztítása Használat után vízzel azonnal meg kell tisztítani. 

Szállítás  

Színárnyalatok Transzparens 

Raktározás  

Raktározási feltételek Jól lezárva, fagymentes helyen kell tárolni. 

Raktározási id ı Minıségét az eredeti edényben megırzi… (lásd a csomagoláson) 

Különleges tudnivalók  

Biztonság A termék kezelésérıl, raktározásáról és ártalmatlanításáról további tájékoztatás az EG 
biztonsági adatlapban található. Az EG biztonsági adatlap a hivatásos felhasználók számára 
elérhetı. 

 



 
Mőszaki ismertet ı 2. oldal  
 
StoLook Wax 
Transzperens véd ıviasz 

Kiadás száma StoLook WaxDE/DE/011 

Kiadás ideje 2002. 09. 18. 

  
Olyan alkalmazásokhoz, melyeket ez a mőszaki ismertetı nem említ kifejezetten, ki kell kérni a 
Sto AG elızetes véleményét. 

  
Az információk ill. adatok a szokásos alkalmazási c élok ill. a szokásos felhasználásra 
való alkalmasság biztosítására szolgálnak.  
 

  

 


