WAS
ZIJDEGLANS
Of
2 x MAT
IDEAAL TE
GEBRUIKEN OP :
Vintage meubelen
Shabby chic
Keukenkasten
Steigerhout
Lambrizeringen
Kaders
Tuinmeubelen

UNIEKE KENMERKEN :
Vlekkenbestendig
Hittebestendig
Antieke look
Geen geurhinder

Op waterbasis
Eenvoudig aan te brengen
De sterkste in zijn soort

POLYVINE VERNIS WAS IS

Waterverdunbaar
Gepatineerd uitzicht
Hoogste beschermfactor

supersterk .

Beschermt alle houtsoorten met een duurzame film tegen vlekken .
KLEUREN :

Transparant

Munt

Gouden
Den

Wit

Marine

Grijs

Notelaar

Taupe

Zwart

WAS werd ontwikkeld om hout een mooi doorleefd effect (patine) te geven en te beschermen.
Maar ook om acryl- en kalkverf te patineren en te beschermen.
Was is een duurzame, watervaste, vlek- en hittebestendige afwerking.
Was is gemakkelijk overschilderbaar, vochtbestendig en vergt geen onderhoud.

VERBRUIK
15-20 m² per liter
VERPAKKING
100ml, 500ml , 1 liter , 2,5 liter

Verschillende werkwijzen zijn mogelijk :
1 ) Was kan dienen als patineerlaag over acryl- en kalkverven.
Breng op de acryl- of kalkverf 1 laag Was aan en laat een 2-tal minuten drogen.
Veeg dan de Was met een pluisvrije doek af, zodat er slechts een heel dun laagje overblijft.
Doe dit best in 1 richting.
Er kunnen ook meerdere kleuren Was over elkaar aangebracht worden.
Zo geeft vb. witte Was over een donkere Was kleur (zoals notelaar, taupe, grijs, gouden den,
marine ) een nog meer doorleefde uitstraling met meer diepte.
Breng dan op de eerste weggeveegde laag Was (wanneer die volledig droog is) een laag Was
wit aan . Laat ongeveer 2 minuten drogen en veeg opnieuw weg met een pluisvrije doek zodat
er enkel een dun laagje witte Was overblijft.
2) Was als dekkende afwerking
Breng met de lakkwast minstens 2 lagen gekleurde Was aan. Breng de tweede pas aan
wanneer de eerste volledig droog is. Dit zal een look van geboende meubels geven.
3) Was rechtstreeks op hout
Breng een laag Was aan op blank hout volgens de richting van de nerven en laat drogen.
Hier kan de Was ook weggeveegd worden na enkele minuten voor een meer Transparante
afwerking. Voor een dekkende afwerking, breng 2 of 3 lagen aan. Zijdeglans en/of 2 x mat
naargelang de gewenste afwerking.

VOOR DE STERKSTE BESCHERMING !!!
Voor een extra bescherming op plaatsen waar dit gewenst is zoals tafelbladen, keukenkasten
enz. gebruikt u best 1 tot 2 lagen van de Zijdeglans Was en werk dan af (indien een matte
afwerking gewenst is) met 1 laag 2 x mat Was.

GEZONDHEID, VEILIGHEID, MILIEU, STOCKAGE
Ongevaarlijk. Goed ventileren. Buiten bereik van kinderen en dieren houden. Bij contact met de ogen:
onmiddellijk uitwassen met warm water. Restanten niet in de gootsteen of de riool gieten.
Het materieel kan gereinigd worden met zeep en water vooraleer de deklaag droog is. Een teveel aan
product verwijderen met een vochtige doek. Opgedroogd product moet met een afbijtmiddel
verwijderd worden. Bescherm tegen extreme temperaturen tijdens stockage en toepassing.
Niet gebuiken onder 5°C.

De hiervoor vermelde informatie is correct volgens onze vaststellingen. Omdat omstandigheden en
toepassingen niet door ons gecontroleerd kunnen worden, kunnen wij geen enkele waarborg geven.
Wij raden u aan de geschiktheid van het product te proberen op een test-zone alvorens te starten met
de eigenlijke toepassing.
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