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IDENTIFIKACIJA IZDELKA   

Belcare 

OPIS 

Belcare negovalno mleko je brezbarvno sredstvo na vodni osnovi za nego lesenega 

stavbnega pohištva, zaščitenega z lazurami in pokrivnimi premazi.   

SESTAVA  

Voda, akrilna smola, vosek, dodatki ter konzervans filma.  

LASTNOSTI  

 Videz:   mlečna tekočina 

 Vonj:  neizrazit 

 Plamenišče:  ni vnetljivo 

PODROČJE UPORABE   

Uporabljamo ga za nego stavbnega pohištva, zaščitenega z lazurami in pokrivnimi 

premazi. Negovalno mleko zapolni mikropore v premazu, izboljša vodoodbojnost 

površine, osveži barvo in podaljša življenjsko dobo premaza.  

BARVA   

Ko se posuši, tvori brezbarven premaz.   

BELCARE 
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PRIPRAVA PODLAGE   

Lesene elemente očistimo z blagim čistilnim sredstvom ter dobro posušimo.  

NAČIN NANAŠANJA  

Pred uporabo Belcare negovalno mleko dobro premešamo. Nanašamo ga 

enakomerno v tankem sloju s pomočjo mehke krpe. Izdelek uporabljamo pri 

temperaturi nad 10 °C. Postopek ponovimo dvakrat letno.   

SUŠENJE 

Pri normalnih pogojih (20 °C, relativna vlažnost zraka 65 %) je premaz suh v 30 

minutah. Okna naj bodo odprta vsaj še eno uro. 

Čas sušenja se pri nižji temperaturi in višji zračni vlagi podaljša.  

PORABA  

Poraba je odvisna predvsem od izdatnosti nanašanja. Ker sredstvo nanašamo s 

krpo, je porabo težko določiti. 

ČIŠČENJE ORODJA   

Po uporabi krpe takoj temeljito operemo z vodo in detergentom. 

NASVETI IN OPOZORILA  

Negovalno mleko lahko spremeni stopnjo sijaja površine. 

Izogibamo se premazovanju na močnem soncu in pred dežjem.  

Belcare ne more popraviti poškodovanih premazov. Premaz zapolni drobne razpoke 

in izboljša vodoodbojnost površine ter s tem podaljša življensko dobo premaza in 

zmanjša potrebo po obnavljanju. Za obnavljanje že poškodovanega premaza 

uporabimo lazuro. 
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Za delo z vodnimi premazi temperatura podlage, barve in okolice nikakor ne sme biti 

nižja od 10 °C, relativna vlaga pa ne sme presegati 80 %.  

Pri delu v neustreznih pogojih lahko pride do napak v premazu.  

SKLADIŠČENJE IN RAVNANJE   

Izdelek hranimo v originalni dobro zaprti embalaži, v suhem, pokritem prostoru, pri 

temperaturi nad 5 °C. Sredstvo ne sme zmrzniti! Hranite izven dosega otrok in 

ločeno od hrane, pijače in krmil. 

ROK UPORABE  

Pod predpisanimi pogoji skladiščenja do datuma označenega na embalaži.   

OKOLJE 

Ostankov sredstva ne izlivamo na zemljo, v površinske vode oz. v kanalizacijo! 

Sredstvo je škodljivo za vodne organizme.  

Tekoče odpadke oddamo na zbirnih centrih za nevarne odpadke.  Embalažo izdelka 

je možno v celoti reciklirati. Zato jo sperite in odložite v ustrezne zabojnike. 

PREDPISI  

V zvezi s predpisi, ki urejajo varnost proizvodov, varnost pri delu in transport, 

preberite varnostni list. 

DODATNE TEHNIČNE INFORMACIJE  

lahko dobite pri naših tehničnih svetovalcih, telefon:  080 10 88 in 01 5886 299 ali na 

spletnih straneh www.belinka.com. 

  

Namen te tehnične informacije je seznaniti uporabnike z možnostmi uporabe izdelka in z njegovimi tehničnimi lastnostmi. Čeprav navedeni nasveti 

temeljijo na dolgoletnih izkušnjah, ne odvezujejo uporabnika, da se prepriča o primernosti uporabe v njegovem konkretnem primeru. Zaradi številnih 

možnih vplivov na lastnosti izdelka, od vrste in kvalitete lesa, načina in pogojev nanašanja, izkušenosti izvajalca, do pogojev uporabe, ne moremo prevzeti 

nobene materialne odgovornosti za njegovo uporabo. V primeru dvoma pokličite našo svetovalno službo. 

http://www.belinka.com/

