
 

 

 
Stránka 1 

 
 06/2020 

 

SOKRATES®
 
   Vosk na nábytek 

Tekutý vosk na bázi organických rozpouštědel  
 

CERTIFIKACE: 
SOKRATES® Vosk na nábytek splňuje normu  DIN EN 71, část 3:Bezpečnost hraček. Migrace určitých prvků.  
SOKRATES® Vosk na nábytek vyhovuje požadavkům normy DIN 68861-1C odolnost chemikáliím. 
SOKRATES® Vosk na nábytek  splňuje normu DIN 53 160, odolnost slinám a potu. 

Složení:  
Nearomatický tekutý vosk na bázi organických rozpouštědel  
 
Charakteristika: 
SOKRATES® Vosk na nábytek je odolný vodě, odolný běžným 
bytovým chemikáliím ,odolný poškrábání,bez zápachu, rychle 
zasychající 
 

Vlastnosti nátěrové hmoty:   
❖ Obsah netěkavých složek                                                cca 32 % 
❖ Výtoková doba z pohárku  Φ 4 mm            cca   15 s 
❖ Výtoková doba z pohárku ke zpracování Φ 4 mm                          

připraveno k přímému použití               
❖ Spotřeba na jeden nátěr nádobkovou pistolí             100 g/m2 
❖ Spotřeba na jeden nátěr štětcem                      80 g/m2 
❖ Spotřeba na jeden nátěr tamponem                      60g/m2 
❖ Vydatnost jeden nátěr                                               6 - 15  m²/l 
❖ Specifická hmotnost                                                   850 g/cm3 
 
Zasychání :  (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50%)  
❖ na prach                                                                      30 minut        
❖ k dalšímu přelakování                      schnout    celou noc 
❖ stohovatelnost  – vždy individuálně odzkoušet      2 dny 
❖ pro plné zatížení                                                           7 dní 

    
Použití:  
SOKRATES® Vosk na nábytek je výrobek k voskové povrchové úpravě 
ve vnitřním prostředí pro surové dřevo, např. buk, smrk, dub, jasan 
nebo javor. Použití pro obytný nábytek, dětský nábytek, stěnové           
a stropní obklady, lišty atd. a vytvoří na nich voskový povrch odolný 
zatížení hladký na dotek a velmi hezký na pohled. 

Není určeno pro přímý styk s potravinami, 
krmivy a pitnou vodou. 

Stohovatelnost a dolep je nutné řádně odzkoušet  na konkrétní 
podmínky. 
 
Nanášení:  
SOKRATES® Vosk na nábytek se nanáší  stříkáním  nádobkovou 
pistolí= tryskou 1,5-1,8 mm, tlak vzduchu při stříkání 2,0-2,5 bar  v 
nanášeném množství 100 (g/m2); štětcem v nanášeném množství 80 
(g/m2) a tamponem   v nanášeném množství 60 (g/m2) při minimální 
teplotě nátěrové hmoty,  vzduchu i podkladu +15 °C,při vlhkosti 
dřeva  8-12 %, při teplotě schnutí 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 
50 %.  
 
Ředidlo: neředí se připraveno k použití 
 
Čištění nářadí: technickým benzinem 
Zaschlý SOKRATES® Vosk na nábytek je jen velmi obtížně 
odstranitelný. 
 

Příklad nátěrového postupu: 
 

Před použitím SOKRATES® Vosk na nábytek dobře rozmíchejte. 
 

1. Proveďte očištění  od špíny, oleje, tuku,dokonalé obroušení  
dřeva brusivem o zrnitosti 150-220 ve směru vláken dřeva            
a odstranění  brusného prachu.      

2. Při teplotě opracovávaného objektu > 15°C, při vlhkosti dřeva 
8 – 12% naneste 1x SOKRATES® Vosk na nábytek  nejdříve   
jako základ tence a rovnoměrně dlouhými tahy ve směru 
vláken dřeva z důvodu důkladného proschnutí a vytvoření 
oděru odolného povrchu. Při nanášení štětcem a stříkací pistolí 
roztírejte nanesený vosk hadrem ve směru vláken dřeva                
a případný přebytek vosku odeberte. 

3. Po dobrém zaschnutí (nejlépe přes noc) proveďte lehký      
mezibrus brusivem zrnitosti 240-280 a důkladné  odstranění  
prachu. 

4.  Proveďte nanesení  1x SOKRATES® Vosk na nábytek tence           
a rovnoměrně dlouhými tahy ve směru vláken dřev z důvodu 
důkladného proschnutí a vytvoření oděru odolného povrchu. 
Při nanášení štětcem a stříkací pistolí roztírejte nanesený vosk 
hadrem ve směru vláken dřeva a případný přebytek vosku 
odeberte. 

5. Vyhlazení voskové vrstvy: Po dobrém zaschnutí (nejméně přes 
noc) vykartáčujte voskovou vrstvu hladicím kartáčem na vosky 
nebo žíněným kartáčem. Povrch se tak stane hladkým, 
příjemným na dotek  a odolným zatěžování. 

6. Schnutí:(při teplotě 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50%). 
Doba schnutí před dalším nanášením musí být nejméně přes 
noc, to znamená, že v jednom dni lze provést jen jeden nátěr. 
Doba schnutí před kartáčováním musí být také nejméně přes   
noc. 

7. Renovace voskovaných ploch: Plochy, které byly už dříve 
voskované, nejdříve očistěte ředidlem pomocí kartáče anebo 
prostřednictvím bavlněného nebo lněného hadru. Poté 
přebruste brusivem o zrnitosti 240 ve směru vláken dřeva            
a ještě jednou očistěte ředidlem. Nanesení  SOKRATES® Vosk 
na nábytek proveďte 1-2x postupem popsaným výše. Jestliže 
se na starém voskovaném povrchu používaly čistící nebo 
ošetřovací prostředky se silikonem, může dojít k potížím se 
zasycháním  a přilnavostí renovační vrstvy vosku. 

 
 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 
Používejte vhodné pracovní rukavice. Při práci nejezte, nepijte               
a nekuřte. Při zasažení oka vyplachujte proudem čisté vody! Výpary 
a aerosol nevdechujte. Použijte vhodný respirátor. V uzavřených 
prostorách dostatečně větrejte.  
Výrobek SOKRATES® Vosk na nábytek sám o sobě není nebezpečný 
samovznícením. 
Voskem nasycené hadry, pracovní náčiní anebo pracovní oděv se 
mohou v suchu v případě nahromadění tepla samy vznítit. Proto 
všechny hadry apod. po použití přechovávejte v uzavřené nádobě 
s vodou a poté zlikvidujte. 



 

 

 
Stránka 2 

06/2020 
  

                                    Pro firmu:     

                              BUILDING PLAST spol. s r.o.   
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Likvidace obalů s tekutými zbytky nátěrové hmoty:  
Při likvidaci obalů s tekutými zbytky nátěrové hmoty je nutno 
postupovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, ve 
znění prováděcích předpisů (vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb.  
Katalog odpadů, vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady). Zbytky našich nátěrových hmot je možno 
likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů. 
 

Poznámka: 
Na ucelené plochy používejte vždy materiál z jedné výrobní šarže. Při 
užití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín a lesk. 
Barevné odstíny a stupně lesku různých šarží doporučujeme před 
aplikací smíchat ve větší nádobě. 
Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrové hmoty, včetně 
správné aplikace celého předepsaného nátěrového systému. To 
znamená, že vždy musí zvážit všechny okolnosti, které  mohou ovlivnit 
konečnou kvalitu povrchové úpravy. Reklamaci barevných odstínů a 
stupně lesku uznáme pouze za podmínek předem zhotoveného 
zkušebního nátěru, který bude předložen        k reklamaci. Na případné 
reklamace odstínu a lesku, nebo kvality dodané barvy uplatňované po 
spotřebování celého obsahu obalu s NH nebude brán zřetel. Toto 
opatření se netýká případné reklamace životnosti NH. Výrobce 
Building Plast spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změnu údajů 
v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího 
upozornění. 
 

Dodatek: 
Tyto údaje jsou údaji orientačními, jejich přesnost je ovlivněna 
vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládatelnými vlivy při 
zpracování. Doporučujeme provést vždy zkoušku na konkrétní 
pracovní podmínky a druh výrobku. Výše uvedené údaje jsou údaji, 
které ovlivňují konkrétní podmínky, proto nezakládají právní nárok. 
Informace nad rámec obsahu tohoto technického listu, nebo údaje 

odchylující se od údajů uvedených v tomto technickém listu, vyžadují 
potvrzení výrobního závodu.  Na tyto případy se vztahují všeobecné 
obchodní podmínky výrobce. 
Reklamace: 
Reklamace barevných odstínů a stupně lesku, bude uznána pouze 
tehdy, pokud byl před realizací proveden zkušební nátěr a ten byl 
reklamován. Při použití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný 
odstín. Barevné odstíny různých šarží doporučujeme před aplikací 
smíchat ve větší nádobě a dokonale rozmíchat. Typ, povrch a 
barevnost dřeva ovlivňují výsledný odstín nátěru.  
Podrobnější informace jsou uvedeny v Bezpečnostním listě výrobku. 
 
Nesmí zmrznout při přepravě a skladování. 
Skladujte při teplotách od min. +5 °C až + 25 °C. 
 
Podle podmínek zákona č. 136/2002 si výrobek uchovává své 
užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do 
data uvedeného na obalu. 
 
SOKRATES® Vosk na nábytek je hořlavá kapalina třídy nebezpečnosti 
II. 
 
ADR/RID – UN 1263,3,III 
   
ČSN EN ISO 9001 

Sušina            
     %  

Hustota  
 g/cm³  

VOC 
kg/kg 

Max.prah 
těk.látek g/litr 

Obsah 
těk.látek 
 g/litr 

32 0,850 0,68 nestanoveno 578 

Kategorie:nezařazen

 
 
 
 
 


