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1. OMSCHRIJVING 
 

Patineerwas, ook kleurwas genoemd,  is een vast smeerbare en gebruiksklare terpentijnwas gemaakt voor 
het inkleuren van hout en patineren van voorwerpen, meubels, schilderijen en ornamenten. De was is niet 
bedoeld voor het gewone onderhoud, hiervoor gebruikt u terpentijnwas vast of vloeibaar.  
 

2. BIJZONDERE KENMERKEN 
 
De patineerwas is hoog gepigmenteerd en licht thixotroop (vloeit makkelijker naarmate men hem uitstrijkt). 
Hij kleeft niet (siliconevrij) en geeft een mooie patina. Bevat bijenwas, carnauba en andere natuurlijke 
wassen . Veilig door gebruik van niet-aromatisch oplosmiddel. De kleuren zijn met zorg gekozen om 
optimale effecten te bekomen. 
 

3. TOEPASSING 
 
De “Merkelbach Patineerwas” wordt gebruikt voor het kleuren van hout en het aanbrengen van patinas op 
voorwerpen. De kleuring van hout is minder diepgaand dan bij gebruik van een beits. Houtsoorten met 
open poriën kleuren meer. De zogenaamde Cérusé-was dient vooral om de houtnerf op te halen en een 
wittig effect te bekomen. Bij gebruik (vegen, schuren, lopen) zullen de patineerwassen afslijten en kleur 
verliezen. Niet toepassen waar het kleding kan vervuilen. 
 

4. VERPAKKING EN KLEUR 
 
Het product wordt aangeboden in metalen verpakking: blik van 375 ml en emmer van 5 liter. 
Het is verkrijgbaar in : 
Cérusé  (liming wax) : kalk-witte was voor Cérusé-effect op vloeren en (Franse) meubels  
Cérusé extra wit: hoog gepigmenteerde witte was voor een sterk wit effect op hout of ornamenten 
Mahonie:  voor meer gloed in mahonie meubels of bijkleuring. 
Oxblood: diep donker-bruinrode tint geschikt voor verouderingspatina en verdiepen van hout. 
Donkerbruin: in- en bijkleuren, algemeen toepasbaar. 
Jacobean: groenig-zwarte kleur met vuile tonen, zeer mooi in verouderingspatina of op oude planken. 
English color wax: traditionele Engelse donkere tint voor antiek, lambriseringen en patina op schilderijen 
Zwart: een eerder bruinzwarte tint, breed inzetbaar. 

 
5. GEBRUIKSAANWIJZING 

 
Algemene voorbereiding:  het oppervlak grondig reinigen en ontstoffen. Oude waslagen verwijderen met 
“Merkelbach wasverwijderaar”. 
 
Behalve voor het kleuren van hout is het aanbrengen van de patineerwas een eerder artistiek werk waarbij 
gevoel voor kleur en glans belangrijk is. 
 
De patineerwas aanbrengen bij kamertemperatuur met borstel of doek (voorkeur). Het product heeft een 
lange open tijd en kan met doek patinerend aangebracht worden voor schaduweffecten of artistiek werk. 
Foutjes wegwerken met een doekje met wasverwijderaar of terpentijn. Laten drogen gedurende 24 uur. 
Plaatselijk met doek opboenen om glanseffecten en lichtspel te verkrijgen. 
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Indien gevaar voor afgaan op kleding bestaat kan een laag vast terpentijnwas kleurloos aangebracht worden 
over de patineerwas nadat deze meer dan 48 uur heeft gedroogd. 
 

6. HANTERING EN OPSLAG:  
 

Bewaren in een goed gesloten verpakking in een gesloten, vorstvrije, geventileerde ruimte.  
De levensduur is meer dan 3 jaar. 
 

7. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN: 
 
Smeltpunt/smelttraject, ºC :  55 
Vlampunt, ºC :    42  
Zelfontbranding,ºC :   210  
Wateroplosbaarheid :   onoplosbaar  
Geur :     licht terpeen  
Viscositeit, mPa.s/20ºC :  100000 
 
 

8. ECOLOGISCHE INFORMATIE: 
  

Restafval niet in het milieu verspreiden.  
 

9.  VEILIGHEIDSINFORMATIE: 
  

Stabiel preparaat. Niet verhitten. Gebruik bij voorkeur in een geventileerde ruimte en draag handschoenen. 
Raadpleeg voor gebruik de veiligheidsfiche. 
 
 
 
Deze technische fiche is opgesteld conform aan de EEG richtlijnen. Zij is met de grootst mogelijke zorg 
opgesteld. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, van welke aard ook, welke 
door het gebruik van deze gegevens of van het betreffende product zou worden veroorzaakt. 
Raadpleeg de veiligheidsfiche. Test steeds alle producten op een kleine oppervlakte voor gebruik. 
 
 
 
 
VERANTWOORDELIJKE VERDELER:  
 
Les Ateliers Peré BVBA (Merkelbach)  
Lambermontplaats 34  B2000  Antwerpen 
Tel:03.658.33.79 Fax:03.652.04.74  

 


