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1. OMSCHRIJVING
“Microkristallijnwas vloeibaar” is een licht vloeibare en gebruiksklare was gemaakt voor het behandelen van
metalen en bijzondere houtsoorten. De was is uniek door zijn zuivere samenstelling en gemakkelijke
verwerkbaarheid. Het product is voor professioneel gebruik.
2. BIJZONDERE KENMERKEN
Microkristallijnwas vergeelt niet en kleeft niet (siliconevrij). Geeft een anti-corrosie bescherming aan de
meeste metalen. Goede bescherming door hoge vloei. Veilig door gebruik van niet-aromatisch oplosmiddel.
Deze was is een technisch product dat met zeer goed resultaat ingezet wordt door vakmensen.
3. TOEPASSING
De vloeibare microkristallijnwas wordt gebruikt voor het behandelen van bronzen, koperen en ijzeren
kunstwerken, maar ook voor hoogwaardige houtsoorten, schilderijen en fresco’s.
4. VERPAKKING EN KLEUR
Het product wordt aangeboden in metalen verpakking: blik van 1 liter of 3 liter.
Het is een kleurloos product.

5. GEBRUIKSAANWIJZING
Algemene voorbereiding: zorg dat de ondergrond gereinigd is, zonder loszittend roest, droog en stofvrij.
Het product goed oproeren voor gebruik.
De microkristallijnwas aanbrengen bij kamertemperatuur met een borstel (rond of plat): ruim aanbrengen
maar goed inwrijven en zo dun mogelijk verdelen. Droogtijd 24 uur. Voor glans: enkel opboenen waar
wenselijk.
Voor ruwe oppervlaktes en gietijzer kan een tweede behandeling nuttig zijn.

6. HANTERING EN OPSLAG:
Bewaren in een goed gesloten verpakking in een gesloten, vorstvrije, geventileerde ruimte.
De levensduur is meer dan 3 jaar.
7. ECOLOGISCHE INFORMATIE:
Restafval niet in het milieu verspreiden.
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8.

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
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