Liquid Wax
Vloeibare, reinigende onderhoudswas op basis van
natuurlijke hoogwaardige wassen zoals o.a. ruwe
bijenwas, carnauba en candelilla. Voor parket,
houten meubels en natuursteen.

Gebruiksaanwijzing
Toepassing: voor reiniging,
bescherming, en voeding van geboende
houten vloeren, meubels, balken,
deuren, natuursteen, rustieke tegels,
Bourgondische steen, enz.
•

Geeft geen verkleuring op
natuursteen;

•

Lost oude vervuilde boenwas op;

•

Geeft opnieuw kleurdiepte aan oude
geboende vloeren;

•

Goed verwerkbaar bij
kamertemperatuur (vloeibaar);

•

Gemakkelijk aan te brengen zonder
aanzetten;

•

Blijvend bewerkbaar;

•

Zowel machinaal als manueel te
verwerken.

Voorbereiding ondergrond: dient droog, schoon en stofvrij te zijn.
Voorbereiding product: goed schudden voor gebruik. Minstens 1 dag voor het aanbrengen op
kamertemperatuur brengen. Niet opwarmen!
Aanbrengen: met wax-applicator, nieuwe verfborstel en/of rotatieve machine met rood kussen.
DevoNatural Liquid Wax overvloedig op de vloer aanbrengen met een wax-applicator of mop. 10 à
15 minuten laten inwerken. Vervolgens de opgeloste oude boenwas met doeken verwijderen. De
vloer echter niet volledig droogwrijven. Verder bewerken met rotatieve machine en dik rood of dik
zwart kussen om de laatste wasrestanten los te maken. Daarna de vloer schoon en droog maken
met doeken. Eventueel napolieren met rotatieve machine en dik wit kussen.
Droogtijd: 12 uren bij kamertemperatuur.
Afwerking: indien nodig, bij poreuze sterk zuigende vloeren, kan na 12 uren een nabehandeling
met DevoNatural Solid Wax toegepast worden. Zie technische fiche DevoNatural Solid Wax voor de
werkwijze.
Verwerkingstemperatuur: optimaal verwerkbaar bij kamertemperatuur.
Verbruik: 5 - 10 m²/L.
Reiniging gereedschap: met terpentijn of white spirit.
Onderhoud: droog reinigen met stofzuiger of stofwisser. Niet met water dweilen! Periodiek
loopzones bijboenen met DevoNatural Solid Wax of DevoNatural Liquid Wax. Voor een lange
levensduur, regelmatig opboenen met boenmachine en wit of wollen kussen.
Houdbaarheid: minimaal 24 maanden bij kamertemperatuur in goed gesloten verpakking.
Afval: onbruikbare resten en verpakking beschouwen als chemisch afval en verwijderen volgens
plaatselijke overheidsvoorschriften.
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Liquid Wax
Technische eigenschappen
Beschrijving (type):

Vloeibare en reinigende was voor onderhoud van geboende vloeren

Basis:

Ruwe bijenwas, carnauba, candelilla, gesiliconiseerd hars, white spirit en terpentijn. Alifatische en
aromatische koolwaterstoffen.

Karakteristieke eigenschappen:

Lost oude en vervuilde boenwaslagen op en geeft nieuwe bescherming. Ook te gebruiken om schoensmeer
te verwijderen.

Verwerking:
Ondergrond:

Dient droog, schoon en stofvrij te zijn

Materiaaltemperatuur:

20°C.

Luchtvochtigheid:

40 - 70 %.

Materiaalvochtigheid:
Voorbereiding product:

Goed schudden voor gebruik. Minstens 1 dag voor het aanbrengen op kamertemperatuur brengen. Niet
opwarmen!

Potlife:

N.v.t.

Te verwerken door middel van:

Met wax-applicator, verfborstel en/of rotatieve machine met dik rood of wit kussen

Te verdunnen/te reinigen met:

DevoNatural Diluent

Verbruik/uitstrijkvermogen:

5 - 10 m²/L

Laagdikte:

N.v.t.

Fysische en chemische eigenschappen:
Kleur(en):

Kleurloos/witachtig.

Reuk :

Terpentijnolie, traditionele was.

Consistentie:

Dik vloeibaar bij kamertemperatuur.

Viscositeit, dynamisch of kinematisch 20°:

> 20 sec 4 mm

Soortelijk gewicht 20°C/dichtheid:

0,88 g/cm³

Vaste stoffen in gewicht:

11 %

methode: berekend

VOC-gehalte:

89,0 % organische oplosmiddelen.

methode: berekend

Droging bij 20°C/65% RV:

12 uren bij kamertemperatuur.

Volledige uitharding:

12 uren, blijft bewerkbaar.

Glans (H.60°):

Afhankelijk van de toepassing, tot hoogglans.

methode : DIN53211

pH 20°C:
Oplosbaar in water 20°C:

Neen

Dampspanning/20°C, mBar:

N.v.t.

Vlampunt:

< 55 °C

Zelfontbranding bij:

N.v.t.

Afschuifsterkte:

N.v.t.

Houdbaarheid:

Onbeperkt bij kamertemperatuur in goed gesloten verpakking.

Veiligheid:

Ontvlambaar. Irriterend voor de ademhalingswegen. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de
huid. Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn
schadelijke effecten veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid
veroorzaken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Aanraking met de huid vermijden.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies
inwinnen. Draag geschikte handschoenen. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming
dragen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om
speciale instructies/veiligheidskaart. Dampen niet inademen.
Bevat: terpentijn, olie.
Symbool: irriterend
Symbool: milieugevaarlijk
Voor meer informatie, zie veiligheidsinformatieblad. (MSDS)

Ecologische informatie:
Biologisch afbreekbaar:

Neen

Verwijdering:

Onbruikbare resten en verpakking beschouwen als chemisch afval en verwijderen volgens plaatselijke
overheidsvoorschriften.

Levering/vervoer:
Verpakking(en) en code(s):

1L
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Opmerking: Deze gegevens zijn gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek. Daar de wijze van
toepassing door ons niet kan worden beïnvloed, kan op grond van deze gegevens geen aansprakelijkheid
worden aanvaard.
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