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Vloer- en meubelwas 351 
 
Kleurloos, openporig, duurzame elasticiteit. Zuivere natuurwas 
van hoge kwaliteit.  
Voor duurzame oppervlakken binnen. 
 
Toepassing: 
Voor de openporige veredeling en waterafstotende bescherming van elke 
mechanisch belaste ondergrond binnen, vooral op hout, kurk en niet 

geglazuurde kleitegels van vloeren en ook voor de veeleisende meubel-industrie. 
 
Technische eigenschappen: 
Zalfachtige consistentie. Hoog ren-dement. Probleemloze reparatie door gewone nabehandeling. Water-
dampdoorlatend. Getest i.v.m. toepassingseigenschappen bij hout-lakverven/-beitsen voor toepassingen 
binnen volgens DIN 68861. Getest i.v.m. migratie-gedrag volgens DIN EN 71, deel 3. 
 
Kleur: 
Kleurloos tot lichte honingtint. 
 
Samenstelling: 
Bijenwas, plantenwas, plantaardige oliën, isoparaffines, Co/Zr/Zn-droog-stoffen.  
Het VOS-gehalte van dit product is max. 335 g/l. De Europese limietwaarde is 400 g/l (categorie E vanaf 
2010). 
 
Verwerking: 
Met doek of woodboy. Ruimte- en oppervlaktetemperatuur boven 15°C. 
 
Verbruik: 
5 - 10 g/m2 per behandeling. Zuinig aanbrengen om problemen bij het drogen te vermijden! 
 
Droogtijd bij normaal klimaat: 
Polijstbaar na ca. 12 uur. Begaanbaar na ca. 48 uur. Volledig belastbaar na ca. 1 week. Zorg tijdens het 
drogen in ieder geval voor goede verluchting! 
 
Reiniging gereedschap: 
Ultranature diluant. 
 
Opslag: 
Origineel in gesloten verpakking ten minste 5 jaar houdbaar. Koel, droog en gesloten bewaren.  
 
Afvalbehandeling: 
Gedroogde productresten kunnen worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Breng vloeibare verfresten 
naar een verzamelpunt voor gebruikte verven. 
Giscode: ö60 
Afvalcategorie voor vloeibare residu’s: EAK 080102. 
 
Veiligheidsrichtlijnen: 
Het product is brandbaar! Bij de verwerking verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Wegens het 
gevaar van zelfontbranding met vloer-en meubelwas doordrenkte vodden in water dompelen, lange tijd laten 
drogen en met het huis-vuil verwijderen.  Bij gebruik van spuitapparaten een goedgekeurd 
ademhalingstoestel dragen. Ook natuurlijke wassen buiten het bereik van kinderen bewaren. Overschot niet 
gewoon op de grond of bij het afvalwater gieten. 
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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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