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1. OMSCHRIJVING 
 

Terpentijnwas is een vast smeerbare en gebruiksklare was gemaakt voor het beschermen en onderhouden 
van hout.  Op basis van authentieke producten geeft deze terpentijnwas was extra uitstraling aan vloeren, 
lambrisering en meubels. Geschikt voor alle houtsoorten.  
 

2. BIJZONDERE KENMERKEN 
 
De terpentijnwas vergeelt niet, kleeft niet (siliconevrij) en geeft een warme patina. Bevat Belgische 
bijenwas, carnauba en andere wassoorten. Veilig door gebruik van niet-aromatisch oplosmiddel. Bevat 
echte terpentijngom. 
 

3. TOEPASSING 
 
De “Merkelbach Vaste Terpentijnwas” wordt gebruikt voor het beschermen en onderhouden van alle 
houtsoorten, ook de meest delicate. De was helpt het vochtgehalte in het hout regelen en geeft na verloop 
van tijd een mooie patina. Het gebruik van terpentijngom verhoogt het indringend vermogen en werkt 
insect werend. De combinatie van gebruikte wassen geeft een groot uithardend vermogen met voldoende 
vloei en flexibiliteit. 
De was kan direct op het hout aangebracht worden maar ook over vrijwel alle lakken, vernissen, schellak en 
zelfs met olie behandeld hout.  De standaard terpentijnwas is gemaakt voor bescherming en onderhoud. 
Wilt u kleuren, gebruik dan Merkelbach Patineerwas. 
 

4. VERPAKKING EN KLEUR 
 
Het product wordt aangeboden in metalen verpakking: blik van 375 ml en emmer van 5 liter. 
Het is verkrijgbaar in volgende kleuren: 
 Kleurloos (ook wit genoemd) : Toepasbaar op alle houtsoorten, geen verdonkering op lichte eik. 
 Geel: zacht geel-oker, op basis van ongebleekte bijenwas, voor traditioneel boenwerk 
 Champagne: eigentijdse elegante tint, schitterend op visgraatparket.  
 Loogkleur: uitgepuurde licht groenige tint 
 Lichtbruin: breed toepasbaar voor lichte houtsoorten 

Middenbruin: breed toepasbaar  
Donkerbruin: veel gebruikt voor antiek en oudere vloeren, kerken 
Mahonie: speciaal voor mahonie, kers en roodhout, diepe glans 
Castle: vrij licht bruinig, mooi op grote voeren en lambrisering 
English Color wax: bekende vrij donkere Engelse waskleur 
Oxblood: donker en roodbruinig voor zwaardere ontwerpen en oude vloeren 
Noten: op zeer donkere houtsoorten, licht mooi op 
Zwart: met licht bruinige toets, breed inzetbaar 
 

5. GEBRUIKSAANWIJZING (zie ook onze korte handleiding  “Boenen”) 
 

Algemene voorbereiding:  het hout reinigen en oppervlaktefouten herstellen, schuren en afstoffen. Oude 
waslagen verwijderen met “Merkelbach wasverwijderaar”. 

 
De boenwas aanbrengen (inboenen), 2-4 uur laten drogen, en dan grondig borstelen (opboenen). Na 24 
opnieuw opboenen met doek of zachte borstel. Het opboenen wekelijks herhalen gedurende 4 weken. 
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Daarna onderhoud door stofzuigen, vuil opnemen met uitgewrongen dweil en maandelijks opboenen. 
Slechts opnieuw inboenen wanneer matte plekken ontstaan.  

 
Voor meubels: gebruikt een vod of borstel. Opboenen kan zeer goed met een mechanische boenborstel 
voor boormachines. 

 
Voor vloeren (mechanisch): aanbrengen met een kortharige bezem , uitwrijven met roterende machine met 
witte pad, na 2-4 uur droging opnieuw nawrijven met witte pad. Opboenen met wollen pad. 

 
Onderhoud bij voorkeur met een boenmachine, zoals in de handel verkrijgbaar. 
 

6. HANTERING EN OPSLAG:  
 

Bewaren in een goed gesloten verpakking in een gesloten, vorstvrije, geventileerde ruimte.  
De levensduur is meer dan 5 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  

 


