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          Technische fiche 
5500               Verhardende Was     

      
          voor : Binnen   

     
vorm : olieachtige fase  

 
 
    

Dankzij de Verhardende was bekomt u een gesatineerde afwerking, en een goede 
bescherming tegen slijtage en water : de hardheid wordt bekomen door de carnauba-was.  
De was is antistatisch. 
 

Toepassingsdomein :  Meubilair, deuren, parketvloeren, kurkplaten, niet verglaasde terracotta,  
   gelakte oppervlakken. Niet buitenshuis gebruiken. 
 
Eigenschappen :  Vocht- en vuilwerend product, laat de ondergrond ademen, antistatisch, eenvoudig te 

gebruiken. 
 
Samenstelling :   bijenwas, carnauba-was, lijnolie, echte terpentijnolie. 
 
Gebruiksaanwijzing :  Een zeer dunne regelmatige laag aanbrengen met een niet-pluizige doek zonder restjes was 

op het oppervlak achter te laten Teveel aan was, dat witachtige sporen veroorzaakt, 
vermijden. Na 24 uren (aan 20°C) polijsten met een doek, een borstel of een boenmachine 
om een hard gesatineerd oppervlak te bekomen. Goed verluchten tijdens het werk. 
Nieuw hout eerst behandelen met de Verhardende Olie (ref.5050), die de ondergrond 
versterkt en de absorptie egaliseert. Aanbrengen bij een temperatuur van minimum 15 °C. 

 
Reiniging gereedschap :  met Galtane "Plantaardig oplosmiddel" (ref.2060) 
 
Droogtijd :   18 tot 24u op 20°C vooraleer te polijsten.  
 
Rendement :  50m²/liter. Afhankelijk van de porositeit van de ondergrond. 
 
Onderhoud :  Stofzuiger, de vloer met GALTANE "allesreininger" (ref. 2010) reinigen en met "Carnauba" 

(ref. 2040) beschermen. 
 
Voorzorgen en opslag :  Xn : schadelijk uit de samenstelling van natuurlijke terpentijn.  

Ontvlambaar: laat de doordrenkte doeken buiten drogen of sluit deze op in een gesloten 
metalen doos. Koel, vorstvrij en afgeschermd van licht bewaren. Let op eventuele allergieën. 
Resten in een containerpark deponeren. Natuurlijke verven dienen ook buiten het bereik 
van kinderen bewaard te worden.  

 
Voorzorgsmaatregelen :  Licht Ontvlambaar.  Niet smelten ! Ondanks het gebruik van natuurlijke terpentijn, staat 

dit product gekend als licht schadelijk. Zorg voor verluchting van de ruimte tijdens het 
aanbrengen. Laat werkdoeken en kleren die in was gedrenkt zijn, plat en in verse lucht 
opdrogen: risico van zelfontbranding. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Let op 
eventuele allergieën.  
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Producten voor bepaalde werken worden steeds onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker geprobeerd. Het 
eindresultaat hangt af van onvoorziene factoren. Ons advies wordt, op basis van een lange ervaring, enkel ter 
informatie gegeven. Wij hebben geen enkele invloed op de effectieve praktische toepassing van het product door de 
gebruiker en wij kunnen in geen geval als aannemers van de uit te voeren werken worden beschouwd. Onze 
verantwoordelijkheid beperkt zich in elk geval tot de waarde van de geleverde of gebruikte producten. Ons advies stelt 
ons in geen geval verantwoordelijk en kan geen aanleiding geven tot rechtsvervolgingen. Deze technische fiche kan 
enkel als advies worden beschouwd. Raadpleeg de veiligheidsfiche. 
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