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NAT0052 NATURA HOLZMASSE BASE 
Bindhars voor individuele houtvullervoorbereiding 
 
OMSCHRIJVING  
Borma Wachs NATURA HOLZMASSE BASE is een gebruiksklare bindhars voor de voorbereiding van 
houtvuller. Samengeplakt met houtstof verkregen uit schuurpapier, het verkrijgt met gemak een 
smeerbare pasta. De bindende hars verandert de oorspronkelijke kleur van het hout niet en daarom 
is de pasta gelijk in kleur van het hout waarvan het poeder is verkregen. De pasta kan zijn getint of 
gevernist met zowel producten op basis van oplosmiddelen als op waterbasis. Om de kleur te 
corrigeren, is het mogelijk HOLZFARBE Color Concentrate Multipurpose Dye toe te voegen. Gebruik 
water voor het verdunnen en reinigen van gereedschap. 
 

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.  

 
CHEMISCHE / FYSISCHE KENMERKEN 
Uiterlijk:    vloeibaar 
Kleur:     kleurloos 
Geur:     typisch 
Verdunning:    water 
Reiniging van gereedschap:  water 
Droogtijd:    1 uur (20 ° C - 55% RH) 
 

 

 

GEBRUIKERSHANDLEIDING  
*  Meng 3 delen hars met 1 deel houtpoeder. Meng goed tot de pasta geschikt is voor 

verspreiding. 
*  Breng direct aan op schone oppervlakken en zorg ervoor dat het vulmiddel volledig in 

scheuren doordringt. 
*  Wanneer het vulmiddel volledig droog is, zand en vernis zoals vereist. 
*  Kan ook rechtstreeks worden aangebracht op vers geschuurde parketten om eerder 

gebreken en scheuren op te vullen behandeling met water gedragen Borma Wachs Parkett 
lack (vernis) voor parket. Verdunnen en reinigen met water. 

WAARSCHUWING  
*  Bewaren in een koele, goed geventileerde plaats. 
*  Vermijd contact met vlammen/warmtebronnen. 


