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Termékleírás: A pun viasz egy kenőcsállagú méhviasz szappan. A megolvasztott, tisztított, kifehérített méhviaszt kálilúggal 
elszappanosítják, így részben vízoldhatóvá válik, ami megkönnyíti a viasz felkenését. A KREIDEZEIT punviasz 
különösen tiszta méhviaszból készül, szállítóink a méhkaptárokat atkák ellen nem vegyianyagokkal kezelik, 
mint ahogy ez elterjedt. 
 
(A viasz fogalmának nincs pontos meghatározása, legtöbben minden viaszt természetesnek hisznek, gyakran 
viszont műanyagmasszáról van szó, amely természetes viaszt is tartalmaz. ) 
 

    Összetétel: Klór- és üledékmentes méhviasz, kálilúg, víz. 

    Tulajdonságok: • sűrű, kenőcsállagú 

• szagtalan 

• szerves oldószereket nem tartalmaz 

• polírozás után selymes, magasfényű 

• szennyeződés-lepergető 

• antisztatikus 

• diffúzióképes 
 

 

    Felhasználási 
területek: 

A pun viasz stuccolustro-, kazeinfestett vagy tadelakt-felületek fényesítéséhez, márványlisztes 
kazeinfestékhez adalékként használatos. Márványliszt-tartalmú festékekre márványutánzat készítéséhez. 
 

     

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ: 
 

Alkalmazás: Stuccolustro-felületekre:  
A pun viaszt keskeny kőműveskanállal vékonyan vigye fel a felületre egy vagy több rétegben, száradás után 
polírozza kőműveskanállal. 
 
Tadelakt-felületekre: 
A megkötött és száraz tadelakt-felületre hajlékony műanyag- vagy japán spaknival vékonyan vigye fel a viaszt. 
Szappanozott tadelakt-felületekre is használható. Száradás után polírozza puha ronggyal vagy lószőrkefével. 
 
Márványutánzat készítése: 
Márványliszt-tartalmú festékekre: a pun viaszt keskeny kőműveskanállal vékonyan vigye fel a felületre egy 
vagy több rétegben, száradás után polírozza kőműveskanállal, puha ronggyal vagy lószőrkefével. 
A polírozást végezze óvatosan, mert a dörzsölésből származó hő a felületet megpuhíthatja, ez a felület 
sérüléséhez vezethet.  
A viaszréteg a felületnek a márványéhoz hasonló, mély és áttetsző hatást kölcsönöz. 
 
Falfestékek polírozására: 
Bekevert márványlisztes kazeinfestékhez vagy enyvesfestékhez keverjen 15% pun viaszt, száradás és 
polírozás után selymesen csillogó felületet kap. 
 

Tipp: A tadelakt-al és stuccolustro-val való munka nehéz, nagy kézügyességet és gyakorlatot kíván, ajánlott a 
KREIDEZEIT Tadelakt-szemináriumán való részvétel (részletek a honlapon). 
 

Várakozási idő: Tisztán felhordott viasz esetén 20°C-on 5-6 óra. 
 

Maradványok 
eltávolítása: 

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

Szerszámok 
tisztítása: 

Felhasználás után meleg (esetleg szappanos) vízzel azonnal tisztítandó. 

Anyagszükséglet: A felülettől függően kb. 30 ml/m
2
. 

Egyéb: A természetes olajok száradásakor jellegzetes szag érezhető, amely néhány nap múlva megszűnik. 
 

    Kiszerelés: Art. Nr. 196 400 ml  
 Art. Nr. 197 800 ml  
    Tárolás: Hűvös, fagymentes és száraz helyen tárolva, a pun viasz legalább 1 évig eltartható. 

    Hulladékkezelés: Későbbi felhasználás céljából tárolja száraz helyen és jól zárt edényben, a száraz maradékok a háztartási 
hulladékkal együtt kezelendők. 

    Jelölése: Xi: irritáló 

    Biztonsági 
előírások: 

Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal mossa le (a szemhéjak alatt is), kérje szemorvos segítségét. 
Gyermekektől jól elzárva tartandó. 
 
 

    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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