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Ceară lichidă pentru lemn Barend Palm 
 
Număr articol: 88060, 88071 
 
Ceara lichidă pentru lemn Barend Palm cu ceară lichidă de Carnauba și de albine creează o suprafață 
lucioasă, care permite circulația aerului. Ea pune în evidență structura naturală a fiecărui tip de lemn. 
 
Domeniul de utilizare: 
Pentru tratarea inițială a lemnului netratat din interior și pentru îngrijirea sau renovarea suprafețelor deja tratate cu 
ulei sau cu ceară. Pentru lambriurile din lemn de pe tavane sau pereți, pentru rame, piese de mobilier, jucării din 
lemn etc. 
 
Date tehnice: 
Stare de agregare:  lichid 
Culoare:   incolor - lăptos 
Miros:   tipic, agreabil 
Interval de fierbere:   n.a. 
Punct de aprindere:  n.a. 
Densitate (la 20 °C):  cca 098 g/ml. 
 
Prelucrare:  
Amestecați bine înainte de utilizare. Șlefuiți fin lemnul neprelucrat cu hârtie abrazivă (240). Lemnul trebuie să fie 
curat, uscat, lipsit de praf și degresat. Nu este adecvat pentru lemn tropical și stejar. Aplicați în strat subțire și 
uniform 
cu pensula sau laveta. Lăsați să se usuce. Șlefuiți intermediar cu o hârtie abrazivă fină de 240/280. Repetați 
tratamentul de 1 – 2 ori. În timpul prelucrării, asigurați o bună ventilare. Lustruiți cu o perie sau cu o lavetă din 
bumbac până când suprafața devine mătăsoasă. 
Îngrijire ulterioară: frecați cu o lavetă 1 x ceară pentru lemn în strat subțire, apoi lustruiți. 
 
Depozitare: A se depozita bine închis, la loc rece și ferit de îngheț. 
 
GISCODE: BSW20 
 
Declarație cf. VDL-RL 01 (Dir. Asoc. Ind. Lacurilor si Vopselurilor din Germania): 
 
Grupă de produse: vopsele pe bază de rășini naturale 
Conținut: liant din uleiuri vegetale cu uscare rapidă, ceruri, emulsifianți, substanțe uscate solubile (sicative) 
         
 
 
Indicații de siguranță:  
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
Valoare limită UE pentru COV e/Wb = 130 g/l. 
 
Recomandare cu privire la eliminarea deşeurilor. 
Nu eliminați resturile de ulei în apa reziduală. Resturile uscate de vopsea se aruncă în gunoiul menajer, 
recipientele goale pot fi reciclate. Atenție: lavetele murdare și praful de la rectificare se pot autoaprinde din 
pricina căldurii generate la uscare de uleiurile naturale. Din acest motiv, nu mototoliți în niciun caz 
lavetele! Înainte de eliminare, întindeți-le la uscat sau înmuiați-le în apă. 

 
Dimensiunea recipientului: 
Recipiente de 0,375 l și 0,75 l 
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Aceste informații sunt conform cunoștințelor actuale, consultarea lor nu trebuie să fie și nu poate avea un caracter obligatoriu și 
nu vă absolvă de verificarea, pe cont propriu, a conformității produselor livrate de noi pentru utilizările intenționate. După caz, 
informațiile privind procedurile trebuie adaptate, în cazuri individuale, cerințelor speciale. 
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