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• Žemo kvapo, greitai džiūsta (3 minutės prie kambario temperatūros); 

• Puikus rezultatas ant naujos ir padengtos medienos. Tinka tekinimui; 

• Tik 1 sluoksnis – sekantys sluoksniai padidins spalvos gylį ir blizgesį; 

• Puikūs baldams, durims, grindims, stalių gaminiams ir dailylentėms; 

• Denkite audiniu, teptuku arba kempine. Įrankius plaukite mineraliniu spiritu; 

• Puiki išeiga – iki 8 kv.m. iš 400ml skardinės. 

 

PARUOŠIMAS 
Medinį pagrindą nušlifuokite švitriniu popieriumi etapais, pradedant nuo vidutinio grūdėtumo popieriaus 
(120) iki vidutinio/smulkaus (180–220). Jei įmanoma, visada šlifuokite medienos rašto kryptimi. Prieš 
dengiant vašku „Fiddes Supreme Wax“ kruoščiai pašalinkite dėmes ir klijų likučiai. Pašalinkite visus 
šlifavimo dulkių pėdsakus ir išbandykite pasirinktą „Fiddes Supreme Wax“ atspalvį ant panašaus pagrindo.  
 
           NAUDOJIMAS 
Paimkite švarų medvilninį audinį, kempinę arba teptuką ir, kur įmanoma, tepkite medienos pluošto 
kryptimi. Norėdami gauti vienodą spalvą, visada tepkite tolygiai per visą paviršiaus plotą, šiek tiek 
spausdami rankomis. Nedelsdami švelniai pašalinkite bet kokį „Supreme Wax“ perteklių atskira, švaria 
sugeriančia šluoste medienos rašto kryptimi. Palikite išdžiūti maždaug 3 minutes ir nupoliruokite minkštu 
skudurėliu. Spalvos pateikiamos apytikslės nes rezultatas priklausys nuo paviršiaus (pvz.: ant ąžuolo ir 
padengtų vaškais ar kitomis dangomis paviršių bus šviesesnės). 
 

 

                                                        
 
 

    „SUPREME WAX POLISH“ 
      Poliruojamas Vaškas  

Greitai džiūstantis, žemo kvapo medienos vaškas "Fiddes Supreme Wax 

Polish“  sukurtas siekiant užtikrinti puikius rezultatus ant naujos, alyvuotos 

ar lakuotos medienos. Tai unikalus, ekologiškai švarus vaškų mišinys be 

tolueno, kuris natūraliai pagerina jūsų medienos grožį. 

"Fiddes Supreme Wax Polish“  yra skaidrus/šviesus arba septynių 

kruopščiai atrinktų spalvų, pasižyminčių reikšmingais pranašumais, 

lyginant su daugeliu tradicinių tolueno pagrindu pagamintų vaškų. 

Supreme Wax Polish yra silpno kvapo (išdžiūvęs be kvapo), lengvai 

tepamas vaškas. Nupoliruotas iki norimo blizgesio lygio suteikia apdailos 

gylį, kuris atgaivina ir apsaugo bet kokią natūralią medieną. 

Spalvos: LIGHT (skaidrus), LIGHT BROWN, STRIPPED PINE, 

JACOBEAN, RUGGER BROWN, FOREST BROWN, CHERRY, 

ANTIQUE BROWN 
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