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ALGEMEEN
Omschrijving Decoratieve wax geschikt voor binnen op oplosmiddelbasis.
Gebruiksdoel Decoratieve wax geschikt voor meubels en accesoires. Deze wax is speciaal 

geschikt voor het gebruik over de Histor The Color Collection Krijtverf
Voornaamste kenmerken • Gemakkelijjk verwerkbaar •  Onverdund aanbrengen

Kleur Brons, Wit en Grijs.
Glans Mat.

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD
Onderhoud oude verflagen  
in goede staat

Afwerken 
Een dunne laag Histor The Color Collection Wax aanbrengen met een platte 
kwast. Veeg de overbodige wax af met een lap. Inwrijven totdat het decoratieve 
effect is bereikt.

Belangrijke aanwijzing Nooit op natte ondergronden werken.Er bestaat broei- en brandgevaar bij 
absorptie in poreuze materialen zoals doeken, lappen en kleding. Gebruikte 
materialen met water overgieten om dit te voorkomen.

VERWERKING
Gereedschap Kwast en/of doek.
Voor gebruik Wax gereed voor gebruik.
Kwast/rollagen Aanbevolen: decoratief verwerken.
Temperatuur Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 

15°C en 30°C.
Na gebruik Luchtdicht afsluiten.
Rendement Praktisch rendement  

Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, de aangebrachte 
laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden bij het aanbrengen. 
 
Theoretisch rendement  
Ca. 6m2 / 0.25L

DROGING
Stofdroog Na ca. 2 uur.
Overschilderbaar Na ca. 4 uur.

REINIGING
Morsvlekken en spatten Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel 

terpentine.
Gereedschap Kwast met terpentine schoonmaken, of tijdelijk bewaren in water of een folie.

PRODUCTGEGEVENS
Houdbaarheid en 
bewaarcondities

In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij 
een temperatuur van 10°C tot 25°C, is dit product ca. 2 jaar houdbaar. Halflege 
bussen overgieten in een kleinere bus of blik helpt indrogen voorkomen.

Verpakking 0.25 liter.
Veiligheidsgegevens en 
afvalbehandeling

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de 
verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van 
verfrestanten en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.


