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De in dit document beschreven producten werden ontworpen om te beantwoorden aan welomschreven functies zoals hierboven vermeld De
raadgevingen hebben slechts een indicatieve waarde, de gebruiksomstandigheden dienen conform te zijn met de geldende normen.Elke
toepassing die niet expliciet vermeld is in onderhavig document, dient voorafgaand aan de uitvoering der werken het voorwerp uit te maken
van een consultatie en een schriftelijk bindend akkoord van BIOBAT bvba. De in deze fiche aangebrachte inlichtingen zijn gebaseerd op
onze huidige kennis en zijn het resultaat van test waarbij de objectiviteit voorop staat. Rekening houdend met de voortschrijdende technische
evoluties, is ons clienteel er toe gehouden om de geldigheid van deze fiche na te trekken bij onze diensten, dan wel of deze werd vervangen
door een recente editie.

BIOBAT BVBA, Masuistraat 6 , B-1000 Brussel

BIOFA 2060

HARDE WAS

EIGENSCHAPPEN
De Harde-was is een onderhoud- en
voedende was voor oppervlakken in hout,
kurk, linoleum, steen, ed. binnenshuis.
Makkelijk verwerkbaar, kleurloos,
waterbestendig, microporeus en heeft een
aangename, milde geur. De was vormt een
zijdeglanzend, slijtvaste en antistatische
oppervlak.
Geschikt voor alle onbehandelde of
voorbehandelde ondergronden met was,
beits of olie hout zoals vloeren, meubels,
binnenschrijnwerk, speelgoed, antiek, … .
Niet geschikt voor in vochtige ruimtes noch
voor oppervlakken constant blootgesteld
aan waterspetters.

SAMENSTELLING
Alifatische koolwaterstoffen, carnaubawas,
bijenwas, paraffinewas, citraal.

TOEPASSING
1.Voorbereiding van de ondergrond: de
ondergrond dient droog te zijn
(vochtigheidsgraad <12°), zuiver en fijn
opgeschuurd. Eventueel reinigen met
VERDUNNER BIOFA 0500. Sterk
absorberende oppervlakken
voorbehandelen met een laag Grondering
BIOFA 3755 en na droging lichtjes
opschuren.
2.Afwerking: breng een zeer dunne en
gelijkmatige laag aan met een niet pluizende
doek of boenmachine. Na 3-6 uur kan deze
opgeboend worden.
Sterk belaste oppervlakken een tweede laag
voorzien.
Belangrijk: een test is aangewezen. Tijdens
het toepassen en het drogen, de lokalen
goed verluchten en ventileren.
Niet gebruiken bij temperaturen <16°C.
3.Schoonmaak van het materiaal: met
verdunner BIOFA 0500 onmiddellijk na
gebruik.
4.Reiniging en onderhoud van
behandelde oppervlakken: droog reinigen
met borstel, mop of stofzuiger. Bij vochtige
reiniging een pH neutrale zeep (NACASA
BIOFA 4010) gebruiken in lauw water

DROOGTIJD
Na 3-uur is de was droog en kan deze
opgeboend worden en voorzichtig belast.
Volledige uitharding wordt bekomen na 24
uur.

VERBRUIK
Blank hout: 25-35g/m²; 30-40m²/l.
Gegrondeerd hout: 15-20g/m²; 50-70m²/l.
Met een boenmachine: 8-10g/m², 100-
125m²/l.

BEWARING
Droog en koel bewaren. Sluit de verpakking
hermetisch.

VERPAKKING
200 ml, 1 L, 2,5 L.

VEILIGHEIDVOORSCHRIFTEN
Buiten het bereik van kinderen bewaren.
Dampen of spuitnevel niet inademen. Enkel
in goed geventileerde lokalen gebruiken.
Bevat citraal en kan een allergische reactie
veroorzaken. Kan met lucht een explosief
mengsel vormen.
De huid afdoende beschermen. Een
karakteristieke geur is te wijten aan het
gebruik van natuurlijke grondstoffen

RECYCLAGE
Resten niet in de riolering lozen.
Opgedroogde resten kunnen gerecycleerd
worden samen met het huisvuil.
Breng lege verpakkingen en niet
opgedroogde resten naar het containerpark.

Afvalcode 08 01 11

VOC EU (cat. A/f) : 700g/l (2010)
2060 bevat max. 580 g/l


