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MARKA PRIMACOL® DECORATIVE  

PRODKUT Wosk nabłyszczająco- 

impregnujący 

 

 Efekt lustra 

 Do stiuków, betonu 

dekoracyjnego, tynków 

dekoracyjnych 

 

POJEMNOŚĆ 0,6kg 

WŁAŚCIWOŚCI Wosk nabłyszczający produkowany jest na bazie dyspersji akrylowej z dodatkiem emulsji 

woskowej oraz środków pomocniczych. Użycie wosku pozwala uzyskać szklistą powierzchnię 

odporną na wilgoć oraz zmywanie wodą, pogłębia kolor powierzchni oraz nadaje połysk. 

Przeznaczony jest do stosowania na powierzchniach pokrytych szlachetnymi materiałami 

dekoracyjnymi takimi jak stiuki, beton dekoracyjny oraz tynki dekoracyjne.  Pozwala na 

uzyskanie efektu „lustra” poprzez polerowanie. Umożliwia aktywne oddychanie  ścian. Wosk 

może delikatnie przyciemnić odcień powłoki. 

 

SPOSÓB UŻYCIA Przed użyciem należy wymieszać. Przed rozpoczęciem pracy na docelowej powierzchni należy 

koniecznie dokonać próby w niewidocznym miejscu, aby upewnić się co do ostatecznego 

efektu. 

  

Na stiuk: Zaleca się pokrycie powierzchni woskiem, nie wcześniej niż po upływie minimum 

12 godzin od nałożenia ostatniej warstwy stiuku. Bardzo cienką warstwę wosku nakładać za 

pomocą  pacy weneckiej lub szpachelki japonki, jednocześnie zbierając jego nadmiar. 

Czynność powtórzyć 3-4 razy, w odstępach co 1 godzinę. Narzędzia podczas pracy często 

myć wodą. Po całkowitym wyschnięciu wosku (maksymalnie do 12 godzin) powierzchnię 

należy wypolerować najlepiej stosując do tego polerkę elektryczną z filcem. 

 

Na beton dekoracyjny oraz inne tynki dekoracyjne : Za pomocą wałka malarskiego 

nanieść cienką warstwę Wosku i gąbką wcierać go do momentu zaniku smug. Jednorazowo 

należy pokryć woskiem powierzchnię ok. 1 m², zetrzeć nadmiar i przejść do kolejnego 

obszaru. Na większych obszarach zaleca się wykonywać prace we dwie osoby-jedna nakłada 

wosk, druga usuwa jego nadmiar, wycierając gąbką. 

 

PRZYGOTOWANIE 

PODŁOŻA 

Podłoże powinno być suche, pozbawione kurzu, tłuszczów, wosków i różnego rodzaju 

zabrudzeń. Resztki farb i tynków oraz inne niezwiązane z podłożem warstwy należy usunąć. 

 

SKŁADOWANIE Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temp. 5-30oC. Chronić 

przed dziećmi. 
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BEZPIECZEŃSTWO Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako niebezpieczny. W trakcie prac malarskich i po ich 

zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu. Produkt przechowywać w miejscu 

niedostępnym dla dzieci. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu. 

DANE TECHNICZNE 

 

Postać, kolor Gęsty, kremowy płyn 
Czas schnięcia 

całkowity 
12-24h 

Zapach Lekki, charakterystyczny Sposób nanoszenia Paca japońska 

pH 9-10 

Wydajność z 
opakowania przy 1 
warstwie 

 

24 m²- stiuk, 6 m²- beton 

Gęstość ok. 1,00 g/cm3     Rozcieńczalnik Nie rozcieńczać 

Czas schnięcia 

dotykowy 
1-4h Mycie narzędzi Woda z detergentem 

 

 

INFORMACJE 

PRAWNE 

 

 

 

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie 

z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez 

gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest 

świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie 

informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku 

wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany 

powyższych danych bez powiadamiania klienta. 

 


