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A színezett viaszok patinás megjelenést kölcsönöznek bútoraidnak, 
kiemelik az érdekes részleteket, hangsúlyozzák a felület textúráját. 
Próbáld ki a bútorfestés befejező műveletéként, és csodáld az 
eredményt! 

 

ÚTMUTATÓ DADDY VAN’S 
DEKORVIASZOK HASZNÁLATÁHOZ 

Fontos: kérjük, olvasd végig az egész utasítást használat előtt! 

1. Ha festett darabon alkalmazod, várd meg, míg a festék teljesen 
megszárad. A színezett viaszok felvitele előtt érdemes színtelen 
viasszal kezelni a festett felületet. Sokkal erősebb lesz a sötét viasz 
hatása, ha közvetlenül a felületre kened. 

2. -viaszt vékonyan vidd fel a faragott minták réseibe, vagy a 
felület kisebb-nagyobb egyenetlenségeire – ezt a legkönnyebb 
ecsettel megtenni. Töröld le a felesleget egy tiszta ruhával. (Oszd 
fel a felületet körülbelül tenyérnyi részekre, ne próbáld az egészet 
egyszerre viaszolni.) A viasz felvitele legalább 15°C hőmérsékleten 
történjen. 

3. Ha javítani szeretnél, színtelen viasszal „leradírozhatod” a sötét 
viaszt.  

4.  Több rétegben is használhatod. A színezett viaszokra fokozottan 
igaz: célszerű takarékosan felvinni – kezdd inkább kevesebbel, és 
alkalmazz több réteget, ha szükségesnek látod! 

5. Száradás után nagyon finom acélgyapottal átdörzsölheted az 
antikolt részeket, ez elvesz egy kicsit a sötét viasz „éléből”. 

6.  
darabot szeretnél. Ehhez előbb hagyd kb. 5 percig száradni a viaszt. 

7.  

A színes viaszokat használhatod fa- vagy festett felületek sötétítésére, 
színének árnyalására is; ekkor egyenletesen dolgozd el a viaszt a felület 
minden részén. A lazúrozáshoz hasonló, de természetesebb hatású, 
rusztikusabb felületet kapsz eredményül.  

Javasoljuk, hogy próbáld ki a munkafolyamatot egy tesztdarabon. 

 

 HOGYAN TÁROLD? 
Szobahőmérsékleten, de mindenképpen fagypont felett tárold. Ügyelj 
rá, hogy vízzel ne érintkezzen, így 1-2 évig eltartható.  
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ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA 
A viaszoláshoz használt eszközöket egyszerűen meleg vízzel és 
szappannal tisztíthatod.  

 

ÖSSZETEVŐK 
A dekorviasz finomítatlan méhviaszból és karnaubaolajból készül 
természetes színezék hozzáadásával. A termék vegyszer- és 
oldószermentes; nem tartalmaz petróleumszármazékot, sem 
mesterséges illatanyagot.  

EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZATOK 
A Daddy Van’s dekorviasz rendeltetésszerű használat esetén az 
egészségre ártalmatlan.  

Bőrirritáció esetén fordulj orvoshoz. Ha szembe kerül, bő vízzel öblítsd 
ki, legalább 15 percen keresztül, irritáció esetén fordulj orvoshoz. 
Lenyelés esetén azonnal fordulj orvoshoz! 

GYERMEKEKTŐL TÁVOL TARTANDÓ! 

KÖRNYEZETI HATÁSOK 
A Daddy Van’s viaszok megújuló, biológiailag lebontható összetevőkből 
készülnek, így használatuk környezetbarát.  

TOVÁBBI TIPPEK 
A www.azurbagoly.hu illetve a www.tejfestek.hu oldalon további 
tippeket, leírásokat és érdekességeket találsz a termék felhasználásával 
kapcsolatban. Ha segítségre van szükséged, itt a kapcsolatot is 
felveheted velünk.  

FELELŐSSÉGKIZÁRÁS 
A termékismertetőben, használati utasításon, illetve szóban közölt 
információk tájékoztató jellegűek. Mivel a termékek alkalmazásának 
körülményeire nincsen hatásunk, a termék használatából adódó 
következményekért nem vállalunk felelősséget. – Ez természetesen nem 
érinti a törvény által védett fogyasztói jogokat.  

A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a termék használatával 
kapcsolatos semmilyen kárért, sérülésért. 

Kérjük, használat előtt fontold meg, a termék megfelel-e az általad 
elérni kívánt célnak, és annak használatáról a kapcsolódó kockázatok 
mérlegelésével dönts! 

Ha tanácsért fordulnál hozzánk, vagy panasszal élnél, keress minket a 
honlapon megadott elérhetőségeken! 

 

Gyártja: Daddy Van’s,  Forgalmazza: Azúr Bagoly Kft. 
The Happy Owl, LLC www.azurbagoly.hu 
Származási hely: USA  www.tejfestek.hu  

Minden jog fenntartva. 
 

http://www.azurbagoly.hu/

