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Baton de ceară pentru lemn 
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                          80440 
 
Baton de ceară pentru lemn Barend Palm pentru repararea zgârieturilor, crăpăturilor, găurilor și urmelor de pe 
suprafețe. Pentru lemn masiv sau furnir, folii și suprafețe din plastic în interior. Pentru suprafețe care nu sunt 
solicitate foarte mult. 

 
Caracteristici produs 
Baton de ceară pentru lemn Barend Palm este un amestec de ceruri minerale, în culori de pământ și oxid. Ușor 
de utilizat. Culorile se pot amesteca. Stabilitate termică limitată. 

 

Date tehnice: 
Punct de înmuiere: 66°C (ISO   2207) 
Punct de picurare:  74°C (DIN 51801) 
Rezistență mecanică: limitată, la încărcare mecanică semnificativă, ceara se deformează   
Aderență:  aderență bună pe toate suprafețele menționate mai sus 

 
Prelucrare 
Îndepărtați elementele desprinse și rupte și șlefuiți ușor marginile porțiunii defecte. Marginile porțiunii defecte se 
vor colora în prealabil în culoarea de bază cu Creionul pentru retușat lemn Barend Palm. 
Se va lua cu spatula pentru reparații Barend Palm o cantitate mică de ceară pentru lemn, preferabil ținută la 
temperatura corpului, și se va aplica pe zona afectată, apoi se va întinde și se va elimina surplusul. După chituire 
se poate aplica un strat de lac cu ajutorul pensulei pentru retușat lacul Barend Palm. 
 

Depozitarea: 
ceara poate fi depozitată pe termen nelimitat, în recipientul original închis și la temperatura camerei 

 
Indicații de siguranță 
Preparatul nu face obiectul Regulamentului german de manipulare a mărfurilor și substanțelor periculoase. 
 
Recomandare cu privire la eliminarea deşeurilor: 
Nu trebuie respectate reguli speciale privind eliminarea deșeurilor. Ceara poate fi eliminată ca deșeu menajer. 

 
Nuanțe: 
alb, negru, molid, frasin, arin, fag, stejar deschis, nuc, cireș, mahon, stejar rustic, stejar închis, tec deschis, tec 
închis 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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