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SPECIFIKACE VÝROBKU 

Belcare 

POPIS 

Belcare caring milk je bezbarvý produkt na vodní bázi používaný k ochraně 

dřevěných výrobků, které byly předtím ošetřeny mořidly a vrchními nátěry.  

SLOŽENÍ 

Složení: voda, akrylátové pryskyřice, vosk, aditiva a konzervační prostředek 

nátěrového filmu. 

VLASTNOSTI 

 Vzhledově mléčná tekutina, 

 Odér  jemný, 

 Bod vzplanutí  nehořlavý. 

MÍSTO NANÁŠENÍ 

Používá se k ochraně dřevěných výrobků, které byly předtím ošetřeny mořidly a 

vrchními nátěry. Pečující mléko vyplní mikropóry v nátěru, zlepší vodoodpudivost 

povrchu, oživí barvu a prodlužuje životnost nátěru. 

BARVA 

Po zaschnutí vytvoří bezbarvý nátěr. 

BELCARE 
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PŘÍPRAVA PODKLADU 

Očistěte dřevěné prvky jemným čisticím přípravkem a důkladně osušte. 

ZPŮSOB NANÁŠENÍ 

Před použitím pečující mléko Belcare důkladně promíchejte. Rovnoměrně rozetřete 

v tenké vrstvě pomocí jemného hadříku. Produkt používejte při teplotě nad 8 °C. 

Proces opakujte dvakrát ročně. 

ZASYCHÁNÍ 

Za normálních podmínek (20 °C, relativní vlhkost vzduchu 65 %) je nátěr suchý do 

30 minut. Nechte otevřené okno ještě alespoň hodinu. 

Doba zasychání se při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu prodlužuje. 

SPOTŘEBA 

Spotřeba závisí hlavně na objemu nanášení. Jelikož se produkt nanáší hadříkem, je 

těžké definovat spotřebu.  

ČIŠTĚNÍ NÁČINÍ 

Náčiní a pomůcky ihned po použití očistěte vodou a čisticím prostředkem. 

RADY A VAROVÁNÍ 

Ošetřující mléko může změnit stupeň lesku povrchu. 

Vyhněte se natírání na přímém slunci a před deštěm.  

Belcare nedokáže spravit poškozené nátěry. Nátěr vyplňuje malé trhliny a vylepšuje 

vodoodpudivost povrchu, a proto prodlužuje životnost nátěru a snižuje potřebu jeho 

obnovy. Pro renovaci poškozeného nátěru použijte lazuru. 

Pokud pracujete s nátěry na vodní bázi, teplota povrchu, nátěru i prostředí by 

neměla být nižší než 8 °C; a relativní vlhkost vzduchu by neměla přesáhnout 80 %.  
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Práce v nevhodných podmínkách může vést k defektům nátěru. 

SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE 

Produkt skladujte v originálním, pevně uzavřeném obalu na suchém a stinném místě 

při teplotě nad 5 °C. Nesmí zmrznout. Uchovávejte mimo dosah dětí a stranou od 

potravin, krmiva a vody. 

DATUM EXPIRACE 

Pokud se řídíte uvedenými podmínkami skladování, je výrobek použitelný do data 

uvedeného na obalu. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Nevylévejte zbytky přípravku do půdy, povrchových vod ani do kanalizačního 

systému! Prostředek je škodlivý pro vodní organismy.  

Tekutý odpad odvezte do sběrny nebezpečných odpadů.  Obal produktu je plně 

recyklovatelný. Umyjte ho a odneste do vhodného kontejneru pro tříděný odpad.    

PŘEDPISY 

Pro informace o předpisech týkajících se bezpečnosti produktu, bezpečnosti při práci 

a přepravy si pročtěte list o bezpečnosti materiálu. 

DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE 

Další informace obdržíte od našeho distributora nebo na našich webových 

stránkách: www.belinka.com.. 

 
. Účelem těchto technických údajů je informovat uživatele o možnostech použití výrobku a jeho technických vlastnostech. Přestože jsou rady založeny na 

našich dlouhodobých zkušenostech, zákazníci by si měli sami vyzkoušet, zda je výrobek vhodný k použití v jejich specifickém případě. Vzhledem k 

velkému množství vlivů na vlastnosti produktu, jako je typ a kvalita dřeva, způsob a podmínky nanášení, zkušenosti uživatele a podmínky použití, 

nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za poškození materiálu, k němuž dojde při používání tohoto výrobku. V případě nejasností se telefonicky obraťte 

na náš poradenský servis. 

http://www.belinka.com/

