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ANTIK PATINA        
  nefilmotvorný patinovací roztok                       3560, 3561, 3562 
 
Popis Patina Anticante Borma Wachs je výrobek formulováný v souladu s nejstaršími tradicemi restaurátorů nábytku. Je na bázi 

přírodní živice a dodává veškerým povrchům starobylý a patinovaný vzhled. Téměř bez zápachu, ihned připraven k použití a 
snadno aplikovatelný. 

 
Způsob použití  Na nabarvený a náležitě pomocí Turapori in Gel Borma Wachs předupravený povrch aplikovat jednotným způsobem štětcem 

nebo hadříkem Patinu, nechat krátce působit, odstranit eventuální přebytky pomocí kovové vaty 000 pro vytvoření kresby 
imitující starobylost. Před použitím důkladně protřepat. Nechat zasychat alespoň 4 hodiny, znovu vše zafixovat pomocí další 
aplikace výrobku Turapori in Gel Borma Wachs, pak zavoskovat nebo nalakovat. 
Pro dosažení patinovaného vzhledu na nábytku a dřevě obecně. Výrobek se může chovat různě na různých typech dřeva. 
Předem je třeba provést zkoušku. 

 
 
Podklad Dřevo. 

Technické 
parametry -  Konzistence     tekutá 
 -  Barva      barevný 
 -  Zápach      typický 
 -  Měrná hmotnost     0,85 Kg/l 
 -  Rozpustnost ve vodě     rozpustný 
 -  Klasifikace podle 2004/42/EU    hodnota VOC (2010): < 600 g/l  
 

     
Aplikace Štětec, hadřík 

Teplota při aplik. +5 °C až + 35 °C 

Vydatnost  10-12  m2/l  

Rel. vlhkost max. 80%  

Způsob dodávky Plechovky 500ml, 1l, 5l  

 
 
Skladování 

 Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +35 °C v původním uzavřeném balení max. 24 měsíců od data výroby. CHRÁNIT PŘED MRAZEM. 
Nevystavovat dlouhodobě slunečnímu svitu ani jiným tepelným zdrojům, chránit před otevřeným ohněm a sálavým teplem. Skladovat mimo 
dosah zdrojů tepla, plamenů a jisker.  

 

Bezpečnost práce a bezpeč. normy 
 
 
 
 
 

R10 Hořlavý; S2  Uchovávejte mimo dosah dětí; S43 V případě požáru použijte CO2, pěna nebo chemický prášek. Nikdy nepoužívat vodu;  
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 
 
 
 
Likvidace obalů 
 
 
 
 
 

Pevný  odpad  může být uložen na skládce prostřednictvím oprávněné osoby. To se týká i prázdných obalů po jejich vhodném vyčištění.  
Nevylévejte do kanalizace a zamezte úniku do povrchových či spodních vod.   
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11   kód odpadu  08 01 12 
Kovové obaly       kód odpadu  15 01 04 
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