iproductinformatie

WAXOL 100 WERKWIJZER MACHINAAL
Het Aquamarijn ABC-tje
x
x
x
x
x

100% natuurlijk
één behandeling volstaat.
spaart tijd en kosten
altijd een perfect resultaat
veilig voor verwerker en gebruiker

Kan

Behandelen van een vloer met Aquamarijn Waxol 100 is eenvoudig en tijd- en
kostenbesparend. De werkwijze omvat slechts 3 stappen:
a) verdelen, b) inwrijven, c) droogwrijven …klaar!
A - VERDELEN
Kan

Waxol 100 voor gebruik schudden; desgewenst mengen
met Kleurpigment voor olie.

rendement: Waxol 100: ca 30 - 40 m2 /l

De hardwax-olie zeer dun over de vloer verdelen.
Gebruik daarvoor een fijne moltopren of velours
verfroller, kwast of spaan.
De gebruikte verdeler bepaalt mede de hoeveelheid
hardwax-olie die op de vloer wordt aangebracht.

Zorgvuldig droogwrijven.
Waxol 100 mag slechts een
ragdunne film op het hout
vormen.
droogtijd

Circa 12 - 24 uur.
(bij 20 °C, 65% RLV)

B - INWRIJVEN

Waxol 100 ca. 20 minuten laten intrekken.
ontwikkeld en geproduceerd door:

Droogvallende plaatsen (matte plekken) tussentijds
bijoliën. Vóór het inwrijven moet de hele vloer nog licht
glanzen.
Daarna de olie in de vloer werken met een boenmachine
met daaronder een licht schurende pad, b.v. een dunne
groene of blauwe pad. Wrijf in een rustig tempo.
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C- DROOGWRIJVEN

Tot slot de vloer altijd volledig droogwrijven. Gebruik
daarvoor een dikke witte pad met daaronder goed
absorberende katoenen doeken (b.v. Floorwipers).
Wrijf in een rustig tempo en vervang verzadigde doeken
tijdig door schone. Gebruik tot slot alleen een dikke
witte pad. Na het droogwrijven moet de vloer er egaal
zijdeglanzend uitzien.
Denk er aan de vloer ook in de vellingen en langs de
plinten goed droog te wrijven.
Let op: nalaten het oppervlak volledig en egaal droog te
wrijven, kan leiden tot glansplekken, kleverigheid,
vuilaanhechting, krasgevoeligheid, etc!

www.ursapaint.nl
www.aquamarijn.com

productinformatie
Superieure kwaliteit

Met Waxol 100 levert u aan uw klanten een vloerafwerking van superieure kwaliteit. Uw klanten krijgen een mooie, volledig
natuurlijke, ademende vloer die optimaal bestand is tegen vuil en vlekken en zich makkelijk laat onderhouden.
Eén behandeling volstaat
Kan
K

U brengt uitsluitend zuiver product aan en geen oplosmiddelen. Omdat Waxol 100 de poriën volledig vult en tegelijkertijd een
ragdunne harde waxfilm vormt, is één behandeling genoeg. Met Waxol 100 bereikt u ook altijd een egaal resultaat. Waxol 100
moet minimaal 20 minuten intrekken, maar dat mag - zonder dat aanzetten of kleurverschillen ontstaan - ook een uur zijn.
Gezond en veilig
Met Waxol 100 werkt u veilig, schoon en zonder gezondheidsrisico. Waxol 100 is volledig oplosmiddelvrij en voldoet zowel nu
als in de toekomst aan de Nederlandse ARBO regelgeving.
Schuren

Laatste schuurgang altijd uitvoeren met korrel 120 (mono schijf) of korrel 80 (multi schijf).
Verdunnen

Waxol 100 is gebruiksklaar.
Op kleur brengen

Waxol 100 kan worden aangekleurd met Kleurpigment voor olie, waardoor het mogelijk is de vloer gelijktijdig te oliën en te
kleuren. Vermeng de benodigde hoeveelheid Waxol 100 en Kleurpigment in een emmer en roer het mengsel zorgvuldig door.
Normale, zwakkere of sterkere kleuring van het hout

De normale kleuring wordt verkregen door 1 liter Waxol 100 te vermengen met 1 blikje Kleurpigment. Een zwakkere kleuring
wordt bereikt door minder Kleurpigment aan Waxol 100 toe te voegen en/of door het oppervlak iets fijner te schuren. Een
sterkere kleuring wordt bereikt door 1 liter Waxol 100 te vermengen met maximaal 2 blikjes Kleurpigment en/of door het
oppervlak iets grover te schuren. Maximale kleuring wordt bereikt door het houtoppervlak eerst te bevochtigen. Is een nog
sterkere kleuring vereist dan kan de volgende zo nodig een extra laag gekleurde Waxol 100 worden aangebracht.
Voeg

Naden en vellingen

Voorkom zo veel mogelijk dat olie in naden of vellingen loopt. Maak vellingen tot slot altijd zorgvuldig droog.
Verbruik

Reken bij toepassing van Waxol 100 op een vloer met een gemiddeld verbruik van 30 - 40 m2 per liter. Op sterk zuigende
houtsoorten, zoals beuken en robijn, is het verbruik hoger en op weinig zuigende houtsoorten, zoals ipé en wengé, lager.
ventilatie.

Gebruik voor het inwrijven een licht schurende pad

Wij adviseren om bij het inwrijven een licht schurende pad te gebruiken, b.v. een dunne groene of dunne blauwe pad. Een licht
schurende pad maakt het oppervlak gladder en dichter en zorgt zonder extra inspanning voor een beter resultaat.
beloopba
beloopbaar

Droging en uitharding

Waxol 100 hardt oxidatief uit, d.w.z. door binding met zuurstof. Zorg dus voor voldoende ventilatie. Afhankelijk van de
ondergrond, hoeveelheid gebruikt materiaal, temperatuur, ventilatie, etc. is een vloer in de regel na ca. 24 - 48 uur droog en
beloopbaar. Adviseer uw klant om de eerste twee weken voorzichtig te zijn en gemorste vloeistoffen en dergelijke gelijk op te
nemen. In die periode mag de vloer alleen droog worden gereinigd en niet worden afgedekt.
ventilatie.

Waarschuwing

Waxol 100 bevat drogende oliën. Gebruikte doeken, pads e.d. onder water bewaren of uitgevouwen laten drogen om mogelijke
zelfontbranding door broei te vermijden.
beloopba
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