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Solid Wax
Traditionele vaste boenwas op basis van natuurlijke
hoogwaardige wassen zoals o.a. ruwe bijenwas,
carnauba en candelilla.

Gebruiksaanwijzing

Toepassing: voor bescherming, voeding
en periodiek onderhoud van houten
vloeren, meubels, balken, deuren,
rustieke tegels, Bourgondische steen,
enz.

 Geeft geen verkleuring op
natuursteen;

 Goed verwerkbaar bij
kamertemperatuur (pasteus);

 Gemakkelijk aan te brengen zonder
aanzetten;

 Blijvend bewerkbaar;

 Stabiel glanseffect;

 Zowel machinaal als manueel te
verwerken.

Voorbereiding ondergrond: dient droog, schoon en ontdaan te zijn van oude vervuilde
boenwaslagen. Vervuilde boenlagen eerst verwijderen met DevoNatural Liquid Wax.

Voorbereiding product: klaar voor gebruik. Minstens 1 dag voor het aanbrengen op
kamertemperatuur brengen. Niet opwarmen!

Aanbrengen: met wax-applicator, mop of doek. Bij onbehandeld hout voor een optimale
vlekbestendigheid, poriën eerst vullen met DevoNatural High Solid Oil of Seal. Bij oude geboende
vloeren eerst vervuilde waslagen verwijderen met terpentijn of DevoNatural Liquid Wax. DevoNatural
Solid Wax aanbrengen in gelijkmatige lagen tot verzadiging. Onmiddellijk uitboenen met rotatieve
machine of boenmachine en dik wit kussen of boenborstel. Voor hoogglans, na droging opblinken
met rotatieve machine en wit wollen kussen of met een boenmachine met wollen kussen of vilten
schijven.

Droogtijd: 12 uren bij kamertemperatuur

Verwerkingstemperatuur: optimaal verwerkbaar bij kamertemperatuur

Verbruik: 20 – 30 m²/kg

Reiniging gereedschap: met DevoNatural Diluent, terpentijn of white spirit

Onderhoud: droog reinigen met stofzuiger of stofwisser. Niet met water dweilen! Periodiek de
loopzones bijboenen met DevoNatural Solid Wax of reinigen met DevoNatural Liquid Wax. Voor een
lange levensduur, regelmatig opboenen met boenmachine en wit of wollen kussen.

Houdbaarheid: onbeperkt bij kamertemperatuur in goed gesloten verpakking.

Afval: onbruikbare resten en verpakking beschouwen als chemisch afval en verwijderen volgens
plaatselijke overheidsvoorschriften.
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Solid Wax
Technische eigenschappen

Beschrijving (type): Traditionele natuurlijke vaste boenwas

Basis: Ruwe bijenwas, carnauba, candelilla, gesiliconiseerd hars, white spirit en terpentijn. Alifatische en

aromatische koolwaterstoffen.

Karakteristieke eigenschappen: Geeft bescherming en voeding aan hout of steen. Blijvend bewerkbaar.

Verwerking:

Ondergrond: Dient droog, schoon en ontdaan van oude vervuilde boenwaslagen te zijn.

Materiaaltemperatuur: 20°C.

Luchtvochtigheid: 40 - 70 %.

Materiaalvochtigheid:

Voorbereiding product: Klaar 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, mop of doek.

Te verdunnen/te reinigen met: N.v.t.

Verbruik/uitstrijkvermogen: 20 – 30 m²/kg

Laagdikte: N.v.t.

Fysische en chemische eigenschappen:

Kleur(en): Kleurloos/witachtig.

Reuk : Terpentijnolie, traditionele was.

Consistentie: Pasteus bij kamertemperatuur.

Viscositeit, dynamisch of kinematisch 20°: 1400 - 1800 methode : kinematisch

Soortelijk gewicht 20°C/dichtheid: 0,79 g/cm³

Vaste stoffen in gewicht: 25 % methode: berekend

VOC-gehalte: 75,1 % 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.

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:

UN 1263

Bevat: colofonium. Koolwaterstoffen, C7-C9, n-alkanen, iso alkanen,cyclische. Koolwaterstoffen,C9-C12,n-

alkanen,isoalkanen,cyclische, 2-25% aromaten. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid

veroorzaken.

Gevaar: Ontvlambare vloeistof en damp. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan slaperigheid of
duizeligheid veroorzaken. Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling. Giftig
voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Verwijderd houden van warmte, hete
oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Dampen niet inademen.
Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. In
geval van brand: blussen met Bluspoeder of zand. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed
gesloten verpakking bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Buiten het bereik
van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking
houden. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

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): 750 G en 2 kg
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