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• Žemo kvapo, greitai džiūsta (10 minučių prie kambario temperatūros); 
• Puikus ir greitas medinių paviršių atnaujinimo rezultatas; 
• Tik 1 sluoksnis – sekantys sluoksniai padidins spalvos gylį ir blizgesį; 
• Puikūs baldams, durims, grindims, dailylentėms ir visiems kitiems gaminiams iš medienos; 
• Denkite audiniu, teptuku arba kempane. Įrankius plaukite mineraliniu spiritu; 
• Išeiga apie 16 kv.m (dengiant audinio skiaute rankiniu būdu arba poliravimo mašinėle). 

 
PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS 

Idealus anksčiau apdorotiems arba padengtiems kitomis dangomis (alyvuotiems, vaškuotiems, lakuotiems, 
dažytiems) medienos gaminiams. Prieš naudodami vašką „Fiddes Mellow Wax Polish“, įsitikinkite, kad ant 
visų paviršių nėra dulkių ar dėmių. 
 
           NAUDOJIMAS 
Paimkite švarų medvilninį audinį, kempinę arba teptuką ir, kur įmanoma, tepkite medienos pluošto kryptimi. 
Norėdami gauti vienodą spalvą, visada tolygiai nušluostykite vašką „Mellow Wax“ per visą paviršiaus plotą, 
šiek tiek spaudžiant kai tepate rankomis. Nedelsdami lengvai pašalinkite „Mellow Wax“ perteklių atskira, 
švaria sugeriančia šluoste medienos pluošto kryptimi. Palikite išdžiūti maždaug 10 minučių ir nupoliruokite 
minkštu skudurėliu. Papildomų sluoksnių naudojimas pagilins esamą spalvą / atspalvį ir žymiai padidins 
gaunamą blizgesį. Spalvos pateikiamos apytikslės nes rezultatas priklausys nuo paviršiaus ir sluoksnių 
skaičiaus. 
 

 
                                                        

 
 

    „MELLOW WAX POLISH“ 
      MINKŠTAS POLIRUOJAMAS MEDIENOS VAŠKAS  
Fiddes Mellow Wax vaškas pagamintas pagal tradicinį receptą, sukurtą 
remiantis daugiau nei devyniasdešimties metų patirtimi gaminant puikią 
medienos apdailą. Aukščiausios kokybės mišrus bičių vaško minkštasis 
vaškas „Fiddes Mellow Wax Polish“ yra gaminamas 5 išskirtinių medienos 
atspalvių. Buvo sėkmingai naudojamas anksčiau padengtai įvairiomis 
dangomis ar  vaškais medienai apdailinti beveik visą kartą. 
Tai unikalus, ekologiškai švarus vaškų mišinys be tolueno, kuris natūraliai 
pagerina jūsų medienos grožį. "Fiddes Mellow Wax“  yra skaidrus ir  4-rių 
kruopščiai atrinktų spalvų, pasižyminčių reikšmingais pranašumais, 
lyginant su daugeliu tradicinių tolueno pagrindu pagamintų vaškų. Vaškas 
„Mellow Wax“ yra silpno kvapo (išdžiūvęs be kvapo), lengvai tepamas 
medienos vaškas. Nupoliruotas iki norimo blizgesio lygio suteikia apdailos 
gylį, kuris atgaivina, atnaujina ir apsaugo bet kokius gaminius iš natūralios 
medienos. Spalvos: LIGHT (skaidrus), ENGLISH OAK, GEORGIAN 
MAHOGANY, RICH MAHOGANY, JACOBEAN 
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