Productsheet Vloeibare Carnaubawas
Algemeen
Vloeibare carnaubawas is gemaakt van plantaardige wassen. De
Carnaubawas is zeer geschikt voor houten meubelen en vloeren. De was
heeft een zeer hoge glansgraad en wordt voornamelijk in een vloeibare vorm
gebruikt. Onze Carnaubawas is ook zeer geschikt voor het onderhoud van
Leistenen vloeren. U kunt de was zelf op uw vloer van leisteen handmatig
uitpoetsen, maar wanneer u een boenmachine heeft/huurt is de
carnaubawas hiermee ook zeer gemakkelijk uit te boenen.
Gebruiksaanwijzing
Voorbereiding
Voor gebruik goed schudden!
Verwerking
Vloeibare Carnaubawas met een doek of verstuiver op een droge
parketvloer dun en gelijkmatig opbrengen en laten drogen. Naar wens direct
na het drogen uitboenen met een doek, boenblok of boenmachine, totdat
een gelijkmatig en glanzend oppervlak ontstaat.
Indien er op den duur stapellagen ontstaan (de vloer ziet er grauw en vettig
uit) dan adviseren wij u om de vloer te reinigen met speciale
Meubelproducten Intensiefreinger.
Wekelijks onderhoud
De parkervloer bij voorkeur niet te vochtig afnemen, maar regelmatig
boenen, stofzuigen en/of met een vloerwisser schoonmaken.
Droogtijd
Ca. 15-30 minuten.
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Verbruik
1 liter per 50-100m².
Gebruiksfrequentie
2 tot 5 maal per jaar.
Reiniging van gereedschap
Met wasbenzine.

Waarschuwing:
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter
beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts
raadplegen.
P331 GEEN braken opwekken.
P405 Achter slot bewaren.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de
plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid
veroorzaken.
Bevat: Koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2%
aromaten
Oplosmiddelrijk, voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO.
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast
te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is.

Deze informatie is ook terug te vinden op: www.meubelproducten.nl

