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____________________________________________________________________________________________________________ 
Naše technické poradenství slovem i písmen vychází z dlouholetých zkušeností, trvalých ověřovacích zkoušek a nejnovějšího stavu poznatků, přesto 
je lze považovat pouze za nezávazná doporučení. Veškeré přípravné práce a následné nátěrové vrstvy musí být upraveny a navrženy po důkladném 
posouzení objektu a musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Technologie úpravy a ošetření dřevěných povrchů 
vychází z obecně uznávaných zákonitostí funkce „dřevo + nátěrová hmota“. Vhodnost nátěrového systému, zpracování a nanášení námi dodávaných 
produktů leží mimo naše kontrolní možnosti a jsou tedy plně v kompetenci spotřebitele. Ručíme samozřejmě za neměnnou kvalitu našich produktů. 
Vystavením nového Technického listu se ruší platnost všech předchozích. Datum vydání: červenec 2016 
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PNZ – DEKOWACHS CREATIV 
PNZ Dekorační vosk Creativ  
 Přírodní, všestranně použitelný interiérový nátěr v pastelových odstínech 

 Silně vodoodpudivý a otěruvzdorný  

 Bez obsahu biocidních látek 
 

Charakteristika: Ošetřující, ochranná, vlhkostně regulující nátěrová hmota odolná vůči vlhkosti, zašpinění a 
oděru. Vytváří velmi příjemný hedvábně matný transparentní povrch již po prvním nátěru. Po nanesení 
druhého nátěru se vytvoří krycí mírně lesklý povrch.   
Ošetřené plochy jsou silně vodoodpudivé a odolné vůči běžným potravinám a domácím chemikáliím dle 
normy DIN 68861-1C. Zaschlý nátěr odpovídá normě DIN 53160 - Odolnost vůči slinám a potu. Splňuje 
normu EN 71-3 O bezpečnosti dětských hraček.

Použití:Vhodný na obklady stěn, stropů, na dětské hračky a nábytek, na dveře, lišty, nosníky. Vhodný také 
pro klížené dřevo, dřevotřískové desky a korek nebo k obnově ztmavlých dřevěných ploch.  

Zpracování:  

 Povrch dřeva musí být suchý, čistý a odmaštěný. 

 Teplota při práci i schnutí min. 8°C. Vlhkost dřeva nesmí být vyšší než 18%. Vzdušná vlhkost < 60%.  

 Na různých plochách přípravek účinkuje odlišně, proto je vždy doporučeno provést zkoušku. 

 Před započetím i během práce je nutné přípravek důkladně promíchávat. 

 Drobná poškození dřeva opravit tmelem PNZ Reparaturpaste (PNZ Opravná pasta) a přebrousit. 
Přípravek je možné nanášet štětcem, válečkem či nanášecí špachtlí - tence po směru vláken. Možné je i 
strojní zpracování. Po aplikaci se cca za 10 minut stáhnou případné přebytky nátěrové hmoty a nechá se 8 
až 10 hodin schnout. Při požadavku sytějšího odstínu je možno nátěr opakovat.  Po dokonalém zaschnutí 
(cca 24 hodin) lze povrch doleštit a zvýšit tak jeho odolnost. Pro mechanicky zatěžované povrchy (např. 
podlahy) doporučujeme provést jeden nátěr přípravkem PNZ Dekorační vosk Creativ ve zvoleném odstínu a 
po důkladném zaschnutí provést ošetření povrchu jedním nátěrem v bezbarvém provedení případně 
přípravkem PNZ Hartwachs-öl (PNZ Tvrdovoskový olej). 

Doba schnutí: cca 24 hodin, při vlhkém chladném počasí se doba schnutí prodlužuje.

Spotřeba: cca 25 - 50 ml/m2, to znamená, že 1 litr vystačí v závislosti na druhu dřeva a hrubosti jeho 
povrchu (řezivo nebo jemně broušené dřevo) na cca. 20 až 40 m2 

Čištění: Znečištěné pomůcky lze omýt PNZ Speciálním ředidlem nebo syntetickým ředidlem. 

Skladování: V suchu a chladu, chránit před mrazem. Neotevřené plechovky mají skladovatelnost pět let. 
Otevřenou nátěrovou hmotu je třeba přelít do menší nádoby, dobře uzavřít a brzy spotřebovat. 

Složení: Směs zušlechtěných přírodních olejů (slunečnicový, sójový a další), přírodní vosky, mikronizovaný 
vosk, isoalifáty,  bezolovnatá sušidla, pigmenty. 
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Upozornění: EUH210 Bezpečnostní listy jsou k dispozici a na dotaz budou předloženy. 
P101 Vyskytne-li se nutnosti vyhledat lékařskou radu, předložte obal nebo etiketu s označením přípravku. 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před upotřebením čtěte informace a označení na etiketě.  
Při použití více balení s rozdílnými čísly šarže, je vhodné smísit všechny do jedné větší nádoby. Při práci je 
doporučeno používat vhodné rukavice (Nitril). Při zpracování zajistit důkladné odvětrání. Vyprázdněné 
nádoby odevzdejte k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu odevzdejte spolu s domácím odpadem, případně 
může být zlikvidován jako stavební suť. Tekuté zbytky odevzdejte na sběrná místa starých nátěrů ASN-Nr: 
080112.  
Limitní hodnoty VOC EU- (A/e ): 400 g/l (2010). Obsahuje méně než 400 g/l VOC. 

Balení: 0,25 l, 0,75 l, 2,5 l a větší  

Odstíny:  Všechny barvy jsou vzájemně mísitelné. Při použití více balení s různými šaržemi je vhodné náplně 
smíchat ve větší nádobě a promíchat. V případě požadavku je možné objednat odstíny dle vzorníku RAL, 
NCS a další. Výsledný povrch závisí mimo jiné na přirozených vlastnostech dřeva. Vždy je nutno skladbu 
nátěrů přizpůsobit typu dřeva a žádanému výslednému vzhledu. Z tohoto důvodu doporučujeme vždy 
provést zkušební nátěr před vlastním použitím.  
 

 


