Sta-Wax

TIPOS
Sta-Wax é fabricado em duas
formulações; Wood Polish (polidor de
madeira) e Lemon Oil (óleo de limão).

TAMANHOS
Sta-Wax é vendido em recipientes
plásticos de PVC de 16-fl oz (473ml)
e em recipientes metálicos de 32-fl
oz (946ml), 1-Gal (3,8L) 5-Gal (19L)
e 55-Gal (208,5 L).

LIMPEZA
1. Nome do Produto

4. Ficha Técnica
PROPRIEDADES FÍSICAS

Sta-Wax

Ver Tabela 1

2. Fabricante
WOOD KOTE PRODUCTS INC
8000 NE 14th Pl (97211)
PO Box 17192
Portland OR 97217
Tel: (800) 843-7666 (USA
Canada)
Tel: (503) 285-8371
Fax: (503) 285-8374
info@woodkote.com
www.woodkote.com

5. Modo de Usar

&

3. Descrição do Produto
USO BÁSICO
Sta-Wax é destinado unicamente ao
uso profissional. É um composto à
base de óleo mineral de uso geral
para restaurar e manter o lustro de
acabamentos de madeiras de
interiores em superfícies como as de
móveis, portas, molduras, painéis e
armários. É especialmente eficaz
quando aplicado sobre acabamentos
de goma laca e de laca.

VANTAGENS
•
•
•

Econômico
Odor agradável
Fácil de aplicar

COBERTURA
Dependendo da aplicação, Sta-Wax
limpa aproximadamente 2750-3000
sq ft/gal (67,5-73,6 m2/L).

COMPOSIÇÃO & PROPRIEDADES
Sta-Wax é uma mistura de solventes
e óleos parafínicos. Sta-Wax Wood
Polish (polidor de madeira) contém
resina, solvente natural e um agente
removedor de cera de base cítrica.
Sta-Wax Lemon Oil (óleo de limão)
contém
uma
fragrância
modificadora.

Especificações e recomendações
completas para o uso estão
disponíveis com o fabricante.

APLICAÇÃO
Sta-Wax está destinado à aplicação
manual no atelier ou no local da
obra. Deve ser aplicado à superfície
revestida com um pano limpo que
não solte pêlos. Uma pequena
quantidade de Sta-Wax deve ser
primeiro aplicada ao pano, que a
seguir será usado para aplicar StaWax ao acabamento. Começar com
movimentos circulares e a seguir
limpar o excesso na direção da fibra.

PRECAUÇÕES
Aplicar Sta-Wax às superfícies de
madeira revestidas. Não está
formulado
para
substituir
o
acabamento. NÃO usar Sta-Wax
exageradamente porque a aplicação
excessiva cria uma superfície
oleosa. Este produto foi testado em
um número muito limitado de
substratos (e revestimentos). O
aplicador é responsável por testar a
adequação e o desempenho para a
aplicação específica. Em todos os
casos, a Wood Kote recomenda
fortemente que se teste o produto
sobre um substrato equivalente
antes de se aplicar ao projeto. Este
produto deve ser aplicado somente
por profissionais treinados que
tenham lido e compreendido esta
informação. Antes do uso de
qualquer produto químico, ler o seu
rótulo e os Dados de Segurança do
Material (MSDS).

Se o produto derramar, limpar as
superfícies
com
um
pano
absorvente.
Qualquer
pano
contendo Sta-Wax deve ser deixado
desdobrado para secar em ambiente
aberto antes de ser descartado.

6. Disponibilidade & Custo
DISPONIBILIDADE
Sta-Wax está disponível através de
varejistas autorizados da Wood Kote
ou diretamente do fabricante. Uma
lista de distribuidores se encontra
disponível com o fabricante e pode
ser encontrada no seu site na
internet.

CUSTO
Informações sobre custo estão
disponíveis através dos varejistas
autorizados Wood Kote ou através
do fabricante.

7. Garantia
Sta-Wax é vendido sem garantia
exceto a de que o produto é
fabricado dentro das especificações
fornecidas neste documento. A não
ser que a Wood Kote garanta por
escrito produtos específicos em um
determinado
projeto,
a
responsabilidade da Wood Kote se
limita ao reembolso do custo do
produto. Segundo o entendimento
da Wood Kote, a informação aqui
fornecida é precisa, ou foi obtida de
fontes que a Wood Kote considera
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DESCARTE
Somente descartar de acordo os
regulamentos municipais, estaduais
e federais.

9. Serviços Técnicos
Informações
adicionais
estão
disponíveis diretamente com o
fabricante ou no seu site.
precisas. A Wood Kote Products Inc
não
assume
qualquer
responsabilidade legal sobre o uso
desta informação ou sobre a
confiança nela depositada.

8. Manutenção
ARMAZENAMENTO

10. Sistemas de Arquivamento
•
•
•

Catálogo de produtos Wood Kote
Informações adicionais dos
produtos estão disponíveis com
o fabricante
www.woodkote.com

Manter nos recipientes originais
hermeticamente fechados quando
não estiverem em uso, longe de luz
direta, e em temperaturas entre 32110ºF (0-43ºC).

LIMPEZA & REPARO
Sta-wax
é
um
produto
de
manutenção, e portanto, não pode
ser limpo ou reparado diretamente.
Pode
ser
re-aplicado
tão
freqüentemente quanto necessário.

VIDA DE PRATELEIRA
Sta-Wax deve reter a sua eficácia
por pelo menos 15 anos sob as
condições
recomendadas
de
armazenamento.
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Propiedades Físicas - Tabela 1
Mfr No
S1016-S1875
S2016-S2875

COR
Sta-Wax Wood Polish (polidor de madeira)
Sta-Wax Lemon Oil (óleo de limão)

COV gm/L
N/R859
N/R870

PONTO DE IGNIÇÃO
320ºF (160ºC)
320ºF (160ºC)

Wood Kote, Lite-N-Up, WoodPerfect, WoodBuddy, W-F-C, SprayLaq, KatLaq, Trans Kote, Jel'd Stain, Liqwid Stain, Dye Stain, Glaze Kote, BrushLaq, Jel'd Poly Kote, Ultra
Poly Kote, Flagship, FloorEver, Clear and Clean, X-Link-R, MacroTint & MiniTint, Korrect-O, Perfecto-O, LaqFlat, PolyFlat, LaqAdd, LaqThin, WashThin, AceThin,
PolySolvent, Sta-Wax, Lin Soap, C-U-2 são marcas registradas ou nomes comerciais da Wood Kote Products Inc.

