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 GEBRUIKERSHANDLEIDING 

*  Verdun het product in een verhouding van 1: 6 met water, alcohol, verdunner enz. 
HOLZFARBE wordt aangebracht met een spons of borstel op onbehandelde, schone en 
geschuurde oppervlakken. 

* Laat drogen afhankelijk van het gebruikte type verdunning; in het geval dat het product 
wordt verdund met water ligt de droogtijd tussen 12 en 24 uur.  

* Schuur papier lichtjes dan af met synthetische of op schellak gebaseerde vernissen.  

* HOLZFARBE kan worden gebruikt om Borma sneldrogende houtplamuur HOLZMASSE te 
kleuren of om de individueel bereide stopverf met Borma bindende hars 
HOLZMASSELOESUNG, of om de te wijzigen toon van de gebruiksklare spiritusvlekken 
SPIRITUSBEIZE, of om de Borma-schellaklakken te kleuren, of meer om de heldere nitro-
lakken te beitsen (een voorlopige proef is altijd aan te raden). 

  

 WAARSCHUWING 

* Bewaren in een koele, goed geventileerde plaats.  

* Vermijd contact met vlammen/warmtebronnen. Niet roken bij gebruik van product. 
Vlambaar. 

* Vorstvrij bewaren. 

OMSCHRIJVING 

Borma Wachs Holzfarbe is een ideale kleurstof om elk onbehandeld houten binnenoppervlak 
te schilderen. De verschillende kleuren benadrukken de natuurlijke schoonheid van de 
houtnerf. De concentratie is klaar voor gebruik en de eigenschappen van dit product is de 
ideale vervanging voor iedereen die de traditionele producten zoals anilinepoeders wilt 
vermijden aangezien traditionele producten schadelijke zijn voor inademing van de 
poeders. De oplossing kan worden verdund met elk oplosmiddel, alcohol, acetaat, 
verdunner of met water met een aanbevolen verhouding van 1: 6 (hogere verdunningen 
kunnen het kleureffect veranderen). 

Borma Wachs Holzfarbe kan ook worden gebruikt als een pigment voor transparante 
vernissen. Kleurbereik: zwart, groen, rood, palissander, mahonie, geel, blauw, lichte 
walnoot, donkere walnoot, sinaasappel, teak en eik. 



EIGENSCHAPPEN  VERPAKKING  

Vorm Vloeibaar 3000XX 250 ml 

Kleur Zie label 3050XX 500 ml 

Oplosbaarheid in water > 100% 3100XX 1 Ltr 

Ontvlambaarheidstemperatuur +35°C / -18°C 3005XX 5 Ltr 

Zelfontvlambaarheidspunt 535°C   

Dampdichtheid 2,0   

Verdunning Water, alchohol, nitroverdunners (geen   
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EXTRA 

Onze technische data sheets worden opgemaakt op basis van de resultaten van tests van 
Borma Wachs. Niettemin onze technisch advies wordt te goeder trouw gegeven, maar 
zonder garantie. Inderdaad verschillende steunen, voorwaarden, toepassingen, installaties, 
verdunningen zijn vaak onderdeel van het eindresultaat buiten elke controle. De gebruiker 
moet de geleverde producten testen om te verifiëren of deze kunnen worden aangepast 
naar zijn / haar behoeften. 


