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Vloeibare was 352 
 
Voor binnen, snel en gemakkelijk verwerkbaar 
 
Toepassing: 
Voor een gemakkelijk en snel onderhoud van vooraf met was bestreken 
of geoliede oppervlakken uit hout, kurk en steen binnen. Niet geschikt 
voor vloeren en zwaar belaste oppervlakken! 

 
Technische eigenschappen: 
Gemakkelijk verwerkbaar. Snel polijstbaar tot zijdeglans. Waterdampdoorlatend. 
 
Kleurtint: 
Kleurloos tot licht geelachtig. 
 
Samenstelling: 
Bijenwas, schellakwas, carnaubawas, plantaardige olie, isoparaffines.  Loodvrije droogstoffen. 
Zonder toevoeging van etherische oliën. Voor meer details over de samenstelling vraag een 
volledig overzicht bij uw handelaar. 
 
Verwerking: 
Met borstel of vod. Ruimte- en oppervlaktetemperatuur boven 15 °C. 
 
Verbruik: 
35 – 50 ml/m2 per behandeling. 
Zuinig aanbrengen om problemen bij het drogen te vermijden! 
Droogtijd bij normaal klimaat:  
12 – 24 uur. Dit systeem heeft bij het drogen voldoende zuurstof uit de lucht nodig. Zorg daarom 
voor een goede verluchting. Eventueel een ventilator gebruiken om geurvorming te vermijden. 
 
Verdunning- en reinigingsmiddel: 
Verdunning 750. Het product is gebruiksklaar. 
 
Opslag: 
Origineel in gesloten verpakking tenminste 5 jaar houdbaar. Koel, droog en gesloten bewaren. 
 
Gevarenklasse: 
VbF: A III 
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Aanwijzingen en veiligheidsraadgevingen: 
Het product is brandbaar! Bij de verwerking verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Wegens 
het gevaar van zelfontbranding met vloeibare was doordrenkte vodden in water dompelen, lange 
tijd laten drogen en met het huisvuil verwijderen. Ook natuurlijke verfmiddelen buiten het bereik 
van kinderen bewaren. Overschot niet gewoon op de grond of bij het afvalwater gieten. 
 
Goed schudden of roeren voor gebruik! 
 
Bij lage temperaturen in een waterbad opwarmen.  
 
Verwerkingsaanwijzingen 
 
A. Ondergrond en voorbereiding:  
Voor optimale resultaten moet u zich houden aan de technische fiches van alle gebruikte producten. 
De ondergrond moet droog, vast, zuiver, vet en stofvrij zijn. Hij mag ook niet absorberend zijn.  
 
B. Hoe aanbrengen op onbehandelde of absorberende ondergrond:  
Onderlaag voor hout of hars olie kleurloos of gekleurd. Vloeibare was 340 flinterdun en 
gelijkmatig met een borstel of een niet pluizende doek aanbrengen. Na 8-12 uur in vezelrichting 
napolijsten met een polijstborstel of een zachte doek. 
 
C. Laag aanbrengen op oppervlakken waar renoveren nodig is: 
Handelen zoals onder B; Geen grondlaag in geval van een niet absorberende ondergrond. 
 
Al deze aanwijzingen zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis .Dit technische fiche wordt ter 
informatie en advies gepubliceerd. 
Geen enkel juridisch recht kan hierover reclameren. 
In geval van twijfel kunt u zich melden bij de tussen- handelaar, groothandel of fabrikant 
Na elke update verliest het vorige fiche zijn geldigheid 
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