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IDENTIFIKÁCIA VÝROBKU 

Belcare 

POPIS 

Belcare caring milk je bezfarebný náter založený na vode, ktorý sa používa na 

ošetrenie drevených spojov, ktoré už boli ošetrené moridlom a vrchnými nátermi.  

ZLOŽENIE 

Voda, akrylová živica, vosk, prísady a obalové konzervačné látky. 

VLASTNOSTI 

Vzhľad   mliečna tekutina 

Jemný   zápach 

Bod vzplanutia  nehorľavý 

OBLASŤ NANÁŠANIA 

Používa sa na ošetrenie drevených spojov, ktoré už boli ošetrené moridlom a 

vrchnými nátermi. Toto ošetrujúce mlieko vypĺňa póry v nátere, zlepšuje vode-

odolnosť povrchu, oživuje farbu a predlžuje životnosť náteru. 

BELCARE 
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FARBA 

Keď je povrch suchý, náter je bezfarebný. 

PRÍPRAVA POVRCHU 

Drevené elementy vyčistite jemným čistiacim prostriedkom a vysušte. 

METÓDA NANÁŠANIA 

Pred použitím dobre zamiešajte. Nanášajte jemnou handrou rovnomerne v tenkej 

vrstve. Výrobok používajte pri teplote nad 8 °C. Proces zopakujte dvakrát za rok. 

SUŠENIE 

Pri normálnych podmienkach (20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu 65 %) bude náter 

suchý do 30 minút. Okná nechajte otvorené aspoň ďalšiu hodinu. 

Doba schnutia sa predĺži pri nízkych teplotách a vysokej vlhkosti vzduchu. 

SPOTREBA 

Spotreba závisí hlavne od objemu nanášania. Je náročné odhadnúť spotrebu, 

pretože výrobok sa nanáša handrou.  

ČISTENIE NÁRADIA 

Handry musia byť hneď po použití umyté vodou a saponátom. 
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UPOZORNENIA A RADY 

Ošetrujúce mlieko môže zmeniť lesk povrchu. 

Vyhýbajte sa nanášaniu počas silného slnečného žiarenia a pred dažďom.  

Výrobok Belcare neopravuje poškodené nátery. Náter vypĺňa malé puklinya zlepšuje 

vodeodolnosť povrchu, a zároveň predlžuje životnosť náteru a redukuje potrebu 

obnovovania. Na obnovu poškodeného povrchu použite moridlo na drevo. 

Pri práci s nátermi, ktoré sú založené na vode, nesmie byť teplota substrátu, náteru 

a okolia menej ako 8 °C; relatívna vlhkosť vzduchu nesmie presiahnuť 80 %.  

Práca v nevhodných podmienkach môže viesť k defektom v nátere. 

SKLADOVANIE A MANIPULÁCIA 

Uskladnite výrobok v originálnom a tesne uzatvorenom obale, na suchom mieste 

a pri teplote nad 5 °C. Výrobok nesmie zamrznúť. Uchovajte mimo dosahu detí a na 

miestach, kde sa nenachádza jedlo, krmivá a voda. 

DÁTUM SPOTREBY 

Ak sa výrobok správne skladuje môže byť použitý až do dátumu, ktorý je uvedený na 

obale. 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Nevylievajte zvyšky činidla do pôdy, povrchových vôd, ani do kanalizácie! Činidlo je 

škodlivé pre vodné organizmy.  

Tekutý odpad zlikvidujte v centre pre nebezpečný odpad. Obal výrobku je plne 

recyklovateľný. Stačí ho umyť a vyhodiť v správnom kontajneri.  
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NARIADENIA 

V súvislosti s nariadeniami, ktoré upravujú bezpečnosť výrobku, bezpečnosť pri práci 

a doprave, prečítajte si materiál o bezepčnsoti. 

DOPLŇUJÚCE TECHNICKÉ INFORMÁCIE 

Viac informácií môžete získať na internetových stránkach www.belinka.com.. 

 

 
. Cieľom týchto technických údajov je informovať užívateľov o možnostiach používania výrobku a jeho technických vlastností. Aj keď sú naše odporúčania 

a rady založené na dlhoročných skúsenostiach, nezbavujú používateľa povinnosti uistiť sa, že je výrobok vhodný na použitie v špecifickom prípade. 

Vzhľadom na mnohé možné vplyvy na vlastnosti výrobku, zahrňujúc typ a kvalitu dreva, metódu a podmienky nanášania, skúsenosti používateľa 

a podmienky používania, nenesieme žiadnu zodpovednosť za materiálnu škodu, ktorá vznikla počas používania výrobku. V prípade akýchkoľvek otázok 

a pochybností, kontaktujte náš poradenský servis. 

http://www.belinka.com/

