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Termékleírás: A viasz fogalmának nincs pontos meghatározása, legtöbben minden viaszt természetesnek hisznek, gyakran 
viszont műanyagmasszáról van szó, amely természetes viaszt is tartalmaz. A KREIDEZEIT pórsáfrányviasz 
különösen tiszta méhviaszból készül. Méhviasz szállítóink a méhkaptárokat atkák ellen nem vegyianyagokkal 
kezelik, mint ahogy ez elterjedt. A méhviaszt megolvasztjuk, és megtisztítjuk, majd pórsáfrány-olajjal és 
standolajokkal keverjük. 

Összetétel: Pórsáfrány-olaj, faolaj-standolaj, üledékmentes, klórmentesen fehérített méhviasz, ólommentes 
szárítóanyagok 
 

Tulajdonságok: • oldószermentes 
• nem sárgul meg 
• könnyen megmunkálható 
• diffúzióképes 
 

• szennyeződés- és vízálló 
• antisztatikus 
• selyemfényű 

Felhasználási 
területek: 

A pórsáfrányviaszt kifejezetten a KREIDEZEIT teljes színárnyalatú kazein-festékekkel kezelt (fa)felületek 
zárókezelésére és beltéri nyers fafelületek kezelésére fejlesztettük ki. A pórsáfrányviasszal való kezelés után a 
színárnyalatokat nem fenyegeti a megsárgulás veszélye, ahogy az a lenolajtartalmú termékekre jellemző. 
Padlók kezelésére nem alkalmas. 
 

 

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ: 
 

Színezés: A pórsáfrányviasz könnyen színezhető föld- és ásványi pigmentekkel. Kevés viaszt dolgozzon el a teljes 
pigment mennyiséggel pépes anyaggá (pl. egy üveglemezen spatula segítségével), majd ezt a masszát a 
maradék viasszal alaposan keverje el. A színezéshez max. 25%-os pigmentarányt javasolunk, minél nagyobb 
a használt színezőanyag mennyisége, annál jobban fed a viasz. 
 

Viaszolás: A pórsáfrányviaszt bolyhoktól mentes kendővel, a felület nedvszívó-képességétől függően 1 vagy 2 rétegben 
vékonyan és egyenletesen kenje fel. Felvitelkor kerülje az egyenetlenségeket, vagy egy nem bolyhos anyagú 
kendővel ezeket távolítsa el. Az utólagos polírozás lószőrkefével növeli a viasz fényét. 
Felhasználási hőmérséklet: minimum 10°C. 
A teljes színárnyalatú kazein-festékekre való felvitel előtt a felületet a festék száradása után finom 
csiszolópapírral (P180-240) óvatosan simára kell csiszolni. 
 

Tipp: A nagy felületekkel való munka (faburkolat, gerendák) sokszor fárasztó, az egyenetlenségek lesúrolása a 
durva fafelületről pedig lehetetlen. Ilyenkor célszerű a pórsáfrány-viaszt 1:1 arányban balzsam terpentinolajjal 
hígítani. A hígított viaszt vékonyan és egyenletesen kenje fel a felületre egy puha ecsettel, hagyja 
megszáradni, majd lószőrkefével polírozza selyemfényűre. 

Várakozási idő: 20° C-on kb. 24 óra. 
Maradványok 
eltávolítása: 

A termék nagyon hosszú ideig eltartható, a megmaradt viasz később felhasználható. 

Szerszámok 
tisztítása: 

Használat után a szerszámokat azonnal tisztítsa meg balzsam-terpentinolajjal (Art. Nr. 447) vagy meleg 
szappanlúggal (marseilles-i szappan, Art. Nr. 220). 

Anyagszükséglet: A felület nedvszívóképességétől függően kb. 30 m²/l. 
Egyéb: A természetes olajok száradásakor jellegzetes szag jelentkezik, amely néhány nap múlva megszűnik. 

 

Kiszerelés: Art. Nr. 529   0,18 l  
 Art. Nr. 530   1,0 l  
 Art. Nr. 531   2,5 l  

Tárolás: Hűvös, száraz, fagymentes helyen, jól lezárva a pórsáfrányviasz több évig eltartható. 

Hulladékkezelés: A termék maradványait ne engedje bele a szennyvízcsatornába, hanem tárolja légmentesen lezárva: később 
felhasználható. Száraz maradványok háztartási hulladékként kezelendők. 

Jelölése: Nincs, nem veszélyes. 

Biztonsági 
előírások: 

A száradóolaj tartalom miatt fennáll a termékkel átitatott rongyok kigyulladásának veszélye! 
Átitatott kenő- és tisztítórongyok szabadban szárítandók vagy tűzmentes, zárt edényekben tárolandók 
(fémdoboz, vagy üveg). Használat során ügyeljen rá, hogy az olaj ne kerüljön érintkezésbe porózus, 
szívóképes szigetelőanyaggal, itt is fennáll az öngyulladás veszélye. A termék használat közben gyúlékony 
gőzöket fejleszthet. Tartsa távol hőtől, szikrától, lángtól! Munka közben szellőztessen! 
Gyermekektől elzártan tárolandó! 
Vegye figyelembe a természetes alapanyagok által kiváltott lehetséges allergiákat. A természetes olajok 
száradásakor jellegzetes szag jelentkezik, amely néhány nap múlva megszűnik. 
 
 

Az adatlapokban leírt információkat a gyártó birtokában lévő legújabb tapasztalatok szerint állítottuk össze. Az egyéni felhasználási 
módok, az eltérő környezeti hatások illetve a különböző anyag- és felülettípusok miatt a gyártó/forgalmazó által megadott használati 
utasítások érvényessége nem általános. Felhasználás előtt ellenőrizze, hogy az adott termék összeférhető-e a kezelendő felülettel 
(próbamázolás). A mindenkori felhasználó felelőssége a helyben hatályos jogszabályok betartása. Újabb kiadás, vagy 
termékváltoztatás esetén a korábbi utasítások érvényességüket vesztik. 
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