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TECHNICKÝ LIST 
 
 

Produkt:   Včelí vosk pro ošetření výrobků z pravé kůže  
Impregnační prostředek na čištění, údržbu a oživení kůže přírodní  
produkt  

 
Popis:  Kvalitně vyčiněná pravá kůže je jedním z nejpříjemnějších přírodních 

materiálů. Abychom co nejdéle zachovali krásu kůže, je třeba výrobky 
z tohoto ušlechtilého materiálu chránit, ošetřovat a také navlhčovat. 

                                   Včelí vosk na ošetření výrobků z pravé kůže je bezbarvý impregnační 
balzám. Skvěle udržuje a také oživuje odstín kožených výrobků. Dokonale 
změkčuje kůži, zvýrazňuje barvu a strukturu, vyhlazuje na povrchu a dává 
příjemnou voskovou vůni. Balzám chrání před působením vlhkosti, slunečního 
záření a před prachem. Napouští kůži a tvoří ochranný voskový film, který 
chrání proti popraskání a mechanickému poškození. V jednom výrobku 
jedinečným způsobem spojuje výhody přírodního oleje a včelího vosku.  
Je odolný vůči vodě, vínu, pivu, cole, kávě, čaji, ovocné šťávě a mléku  podle 
DIN 68861-1A – žádné skvrny od vody. Ošetřený povrch je nezávadný pro 
lidi, zvířata a rostliny (odolný vůči slinám a potu podle DIN 53160, vhodný i 
pro dětské hračky podle EN 71.3).  

 
Oblasti použití:  Ideální pro ošetření veškerých výrobků z pravé kůže. Vhodný pro veškeré 

kožené oblečení (vyjma výrobků z broušené kůže), motocyklové kombinézy, 
galanterii, koženou obuv, ošetření jezdeckých postrojů a dalších výrobků. 
Výborný na ošetření kožených sedaček a automobilových sedadel. Výborný 
prostředek pro renovaci poškozené kůže, maskuje drobné rýhy a škrábance na 
povrchu. Snáší se s jakoukoliv původní povrchovou úpravou (lakem) 
ošetřované kůže.  

 
Balení:   0,25 l;  4,2 l 
 
Vydatnost:   0,25 l na cca 3-6 m2 ošetřované kůže 
                                            
Komponenty:   Včelí vosk, lanolín, balzamický terpentýn. 
 
Fyzikální vlastnosti:   Specifická hmotnost: 0,9 g/cm3 
                                           Viskozita: 2 mm  podle DIN 53 211 ( 35º C). 
                                       Zápach: výrazný (aroma destilované pryskyřice) po zaschnutí bez zápachu 
                                       Bod vzplanutí: nad 60° dle DIN 52 213 
 
Trvanlivost látky:  minimálně 24 měsíců v originálně uzavřených nádobách. 
 
Příprava povrchu: Povrch kůže musí být suchý a čistý a nesmí být vystavěn mrazu. Zašpiněné 

místa myjeme vodou s přírodním mýdlem. Používáme bavlněný hadřík, nebo 
kartáček s jemným vlasem. Včelí vosk nanášíme samozřejmě pouze na suchý 
povrch.  

 
Nanášení: V případě potřeby protřepejte dózu, a naneste rovnoměrně měkkým hadříkem.  

Nanášejte v jedné tenké vrstvě v takovém množství, které je schopen povrch 
absorbovat. Případný přebytek nevsáknuté včelího vosku  setřete.  Po několika 
minutách vyleštěte měkkým bavlněným hadříkem, aby vznikla plocha se 
sametovým leskem a příjemným omakem. 
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Doba schnutí: 4 - 12 hod. při normální teplotě 20°C a 50% relativní vlhkosti.  
 
 
Údržba nátěru:            K mytí zašpiněných míst používejte mýdlový roztok.  Následně po zaschnutí 

opět naneste včelí vosk. 
 
 
Upozornění/rady:    Rozvrstvení produktu není vadou, protřepejte obsah dózy. V případě ztuhnutí 

obsahu dejte dózu ohřát do teplejšího místa.  
 
Bezpečnostní pokyny: Po dobu 48 hodin od nátěru a v průběhu natírání větrejte z důvodu vypařování 

rostlinných složek organického původu (živice, oleje). Skladujte v uzavřených 
nádobách v bezpečné vzdálenosti od zdroje ohně. 
Hadry napuštěné samoschnoucími oleji jsou samovznítitelné!  
Znečištěné hadry nechat vyschnout v rozprostřené poloze. 
Rizikové věty:           R 10 - hořlavý. 
                                  R 43 - může vyvolat podráždění při styku s kůži 
Bezpečnostní věty:     S 2   - uchovávejte mimo dosah děti.   

                                                                   S 20 - nejezte a nepijte v průběhu práce s výrobkem. 
                                                                   S 25 - chraňte oči před vniknutím produktu. 
                                                                   S 29 - nevylévejte do kanalizace 
                                                                   S 37 - používejte vhodné ochranné rukavice 

S 46 - po požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc 
a ukažte  tento obal, nebo značení  na etiketě.                                    

          S 51 - používejte pouze v dobře větraných prostorách. 

 
Respektujte bezpečnostní list! 

 
 
Naše návody Vám poskytují rady dle nejlepšího stavu poznatků, jsou ale nezávazné a je třeba je 
přizpůsobit oblastem použití a podmínkám zpracování. V ostatním platí naše prodejní  
podmínky. 
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