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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 cliënteel 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 2075

VLOEIBARE WAS

EIGENSCHAPPEN
Kleurloze, vloeibare was voor
binnentoepassing. Vui- en waterafstotend,
microporeus, antistatisch, dringt diep in het
hout.
Geschikt voor alle binnenschrijnwerk die niet
mechanisch beslast worden zoals
lambriseringen, balken, decoratie of sierlijsten
van meubels.

SAMENSTELLING
Alifatische koolwaterstoffen, citrusschilolie,
bijenwas, paraffine.

TOEPASSING
1.Voorbereiding van de ondergrond: de
ondergrond dient droog te zijn, schoon, stofvrij
en ontdaan van alle vetvlekken. Eventueel
reinigen met verdunner BIOFA code 0500.
2.Toepassing: aanbrengen met een doek dat
niet pluist of op een homogene manier aan de
hand van een borstel. 1 tot 2 lagen afhankelijk
van de ondergrond. Vloeibare was kan ook
met pistool aangebracht worden. (onder druk:
buis 1,0 à 1,5 mm, druk 2 à 2,5 bar; Airless:
buis 0,23 à 0,28 mm, druk 4 bar).Laat 1 uur
drogen tussen elke laag.
Belangrijk : tijdens het toepassen en het
drogen, de lokalen goed verluchten en
ventileren.

VERBRUIK / RENDEMENT
12 tot 14 m²/L.

SCHOONMAAK VAN HET MATERIAAL
Met verdunner BIOFA 0500 onmiddellijk na
gebruik en nadien met een zeepsop.

BEWARNG
Droog en koel bewaren. Verwijder het vlies dat
mogelijks ontstaat bij al geopende
verpakkingen. Sluit de verpakking hermetisch

VERPAKKING
1L, 2,5 L

VEILIGHEIDVOORSCHRIFTEN
Gedrenkte doeken bewaren in een goed
afgesloten metalen blik of onderdompelen in
water; niet laten opdrogen op een brandbare
ondergrond: risico op zelfontbranding, product
zelf is niet zelfontbrandbaar maar wel
ontvlambaar.
Buiten het bereik van kinderen bewaren. Enkel
in goed geventileerde lokalen gebruiken.
De huid afdoende beschermen. Draag een
masker bij het schuren. 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.

VOC EU-max. (cat.A/e) 700 g/L (2010)
BIOFA 2075 bevat max ; 465 g/L


