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Bijenwas Balsem is bestemd voor de basisbehandeling en het onderhoud
van onbehandelde, gekleurde of geloogde houtopper-vlakken binnenshuis
(in het bijzonder voor meubels en speelgoed). Bijenwas Balsem is geschikt
voor alle houtsoorten. De wasbehandeling maakt het hout vuilwerend en
onderhoudsvriendelijk. Bijenwas Balsem is niet geschikt voor bevloering.
Bijenwas Balsem bevat geen oplosmiddelen.

•
•
•
•

Om kleine houten oppervlakken te boenen
Geeft interieurhout een gladde afwerking
Water- en vuilbestendig
Benadrukt de natuurlijke houtstructuur

Toepassingsgebied
For the wax treatment of unifinished, stain- or lye treated wood surfaces (typically trays, wood
accessories and smaller pieces of furniture).

Gebruik
Voorbereiden

Alvorens Bijenwas Balsem aan te brengen, moet het hout proper, vetvrij en volledig droog zijn. TIP:
om een onverslijtbaar oppervlak te verkrijgen, mag het hout een eerste afwerking met Masterolie,
werkbladolie of Colour-oil krijgen alvorens het na de droogtijd te behandelen met Bijenwas Balsem.
Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product
te bewerken.

Behandelen

Breng Bijenwas Balsem in een dunne, gelijkmatige laag aan met een niet-pluizende katoenen doek. Na
een droogtijd van ca. 30 minuten kan het hout nagepolierd worden met een katoenen doek of
polijstpad.

Droogtijden
Droogtijden

2-8 uur bij 20°C
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Technische gegevens
PH-waarde

pH 6-7

Duurzaamheid

3 jaar

Verbruik

8-10 m²/L

Kleuren

Natural

Reiniging gereedschap

Reinigen met terpentine

Bewaren

+10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet
blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar
vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

VOS

0 g/l. Subcategorie van het product: i. Toegelaten
grenswaarden van het product: 140 g/l.

Verpakking

Pot van 250 ml

Onderhoud en bijbehorende producten

Contact_Label
WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com
De vermelde informatie is
gebaseerd op uitgebreide
laboratoriumtesten en in de
praktijk opgedane ervaringen.
Aangezien WOCA veelal
geen invloed heeft op de
omstandigheden waarin het
product wordt gebruikt, kunnen
we enkel de kwaliteit van het
product in kwestie garanderen.
WOCA Denmark A/S is niet
aansprakelijk voor een onjuist
gebruik en/of verwerking van het
product. Aangezien de resultaten
afhangen van de constructie,
de aard van het oppervlak, de
voorbehandeling, temperatuur,
luchtvochtigheid, gebruik etc., kan
onderhavig product in principe
worden aangemerkt als een
tussenproduct. WOCA Denmark
A/S behoudt zich het recht
voor om het product evenals
de verstrekte informatie zonder
voorafgaande kennisgeving
te wijzigen. Onderhavig label/
productbeschrijving vervangt alle
voorgaande versies.

