
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS 

PARQUET WAX 
Parketinis vaškas 
 
Aprašymas: 
 
Skirtas blizginti ir apsaugoti linoleumą, lakuotas medines, guma dengtas ar kamštines 
grindis. Paviršiuje susiformuoja blizgi plėvelė, atspari poliravimo mašinoms bei 
neutraliems grindų valikliams. 
 
Cheminės ir fizinės charakteristikos: 
Sudėtis: vandens dispersija su sintetiniais vaškais ir akrilinėmis dervomis 
Spalva: skaidri 
Pašalinimas: vandeniu (kol medžiaga neišdžiūvus) ir su Borma vaško nuėmikliu (kai 
     medžiaga išdžiūvus).  
Skiedimas: produktas paruoštas naudoti. Grindų priežiūrai gali būti pilamas į vandenį 
  plauti grindims. 
Naudojimas: dengiamas drėgna medvilnine skiaute arba grindų poliruokliu. 
Dengiamas plotas: apie 15 ml vienam kvadratiniam metrui (priklausomai nuo dengimo 
    būdo). 
Džiūvimo laikas: apie 1 val. 
Darbinė temperatūra: ne žemesnė nei 10° C 
Laikymo temperatūra: ne žemesnė nei 5° C. Saugoti nuo šalčio. 
Laikymo terminas: apie 12 mėnesių (geromis sąlygomis) 
Pavojus saugumui: jokio, produktas nedegus. 
 
Naudojimo instrukcija: 
Gerai nuvalykite grindis su Borma vaško valikliu. Nuplaukite purvo likučius ir leiskite 
grindims nudžiūti. Tolygiai padenkite grindis plonu Parquet Wax sluoksniu, naudodami 
drėgną medvilninę skiautę arba grindų poliruoklį, venkite skersvėjų. Naudojant 
medžiagą juntamas silpnas kvapas. Jei reikia (priklausomai nuo grindų porėtumo ir 
norimo apsaugos lygio), galima dengti antrą ir trečią sluoksnius, tačiau grindys po 
kiekvieno dengimo turi pilnai nudžiūti. Grindims išdžiūvus susiformuoja blizgi ir kieta, 
dėvėjimuisi bei plovimui neutraliomis priemonėmis atspari apsauginė plėvelė. 
Padengtas grindis galima blizginti poliravimo mašina su poliravimo diskais (baltais). 
Medžiagą galima naudoti bičių vašku dengtų paviršių priežiūrai. PARQUET WAX 
ypač tinka vandens pagrindo laku dengtų medinių grindų priežiūrai. Prieš medžiagos 
naudojimą lakuotos grindys turi būti valomos neutralia, parketo valymui skirta 
priemone. 
 
Periodinė priežiūra: 
Grindis plaukite neutraliomis plovimo priemonėmis, perplaukite švariu vandeniu. 
Blizginkite grindis poliravimo mašina su baltais poliravimo diskais. Jei reikia, užtepkite 
PARQUET WAX vietose, kur matomas grindų nusidėvėjimas ar intensyviai dėvimose 
vietose. PARQUET WAX apsauginė plėvelė gali būti atnaujinama įpilant priemonės į 
vandenį grindims plauti. Senos apsauginės plėvelės ar per storo PARQUET WAX 
sluoksnio nuėmimui naudokite universalų Borma vaško nuėmiklį. 
 
Pakuotės: 
1 l plastikinis butelys 


