Teknisk faktablad
StoLook Wax forte
Transparent beskyttelsesvoks for fuktutsatte rom

Karakteristikk
Anvendelse

• innvendig
• som beskyttelsesbelegg for overflater av StoCalce Marmorino, StoCalce
Veneziano og StoCalce Fondo
• i kombinasjon med StoLook effektpulver for foredling av overflater
• egnet for fuktige lokaler
• anvendes ikke i områder utsatt for vannsprut

Egenskaper

• kortsiktig beskyttelse mot vann og andre væsker (f.eks. kaffe eller vin)
• tåler mekanisk belastning

Utseende

• øker glansen og dybdeeffekten
• forsterker fargen
• anvendes StoLook Wax forte som forsegling, kan forskjellig komprimering
forsterke lys-mørk-kontrasten

Underlag
Krav

Underlaget må være fast, tørt, rent og bærekraftig.

Påføring
Påføringstemperatur

Laveste underlags- og lufttemperatur: +5 °C

Forbruk

Anvendelsesmåte

Forbruk ca.

pr. arbeidsomgang

0,05

l/m²

Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De
angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte
forbruksverdier basert på objektets forhold.
Påføring

påfør tynt og jevnt med klut eller slitasjefri sparkel og etterpoler

Tørking, herding,
overarbeiding

Beskyttelsesbelegg med voks utføres først etter en tørketid på ca. 4–8 dager.
Tørketiden avhenger av aktuell overflateteknikk.
For tidlig påføring av voks kan føre til misfarging.
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Rengjøring av verktøy

Rengjør med StoFluid AF umiddelbart etter bruk.

Anvisninger, anbefalinger,
spesielt, øvrig

En ujevn eller overdreven påføring av voks kan føre til hvit misfarging eller
"fogging"
Fjern overflateforurensninger umiddelbart.
Rengjør den voksede flaten med fuktig klut eller kommersielt tilgjengelig
såpe/oppvaskmiddel. Ikke anvend aggressive rengjøringsmidler som f.eks.
skurekrem eller avkalkingsmidler, og ingen skarpkantede rengjøringsverktøy.
Dersom den voksede overflaten skal overbearbeides, fjernes voksen før
overbearbeiding.

Leveranse
Farge

melkaktig hvit, brytbar med f.eks.Mixol

Forpakning

boks

Lagring
Lagringsforhold

Lagres godt tilsluttet og frostfritt. Beskyttes mot varme og direkte sollys.

Lagringstid

Merking
Produktgruppe

Sikkerhet

Beste kvalitet i originalforpakning garanteres frem til lagringstiden utløper. Denne
kan avleses av chargenummeret på forpakningen.
Forklaring av chargenummer:
tall 1 = siste tall i årstallet, tall 2 + 3 = ukenummer
Eks.: 9450013223 – lagringstid t.o.m. uke 45 i år 2019

Voks

Produktet er merkepliktig iht. gjeldene EF-forordning.
Hensynta sikkerhetsdatabladet!
Sikkerhetsanvisning gjelder for bruksklart, uanvendt produkt.
Brannfarlig væske og damp.Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Oppbevares
utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og
andre antenningskilder. Røyking forbudt. Unngå innånding av damp. Brukes bare
utendørs eller i et godt ventilert område. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte
klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann.Kontakt et
GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege ved ubehag. Innhold/beholder leveres til
godkjent avfallsmottaker for avhending eller leveres til kommunal miljøstasjon.
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Rev.nr.: 2 / NO / 25.06.2018 / StoLook Wax forte

2/3

Teknisk faktablad
StoLook Wax forte
Særskilte opplysninger
Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og
egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget
ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.
Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter
samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for
kombinasjoner med andre produkter.
Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den
siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Postadresse:
Waldemar Thranes gate 98A
N - 0175 Oslo
Besøksadresse:
Waldemar Thranes gate 98B
N - 0175 Oslo
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no
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