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Bijenwasbalsem
Algemene productomschrijving

Productomschrijving Transparant wasproduct in pastavorm voor het onderhouden en verzorgen van hout
binnenshuis en leer. De natuurlijke houtnerf kan door de Bijenwasbalsem meer worden
geaccentueerd. Er ontstaat een glad, zijdeglanzend, waterafstotend, dampdoorlatend en
antistatisch oppervlak. Bio Pin Bijenwasbalsem is biologisch afbreekbaar en
geheel oplosmiddelvrij.

Toepassingsgebied Ter behandeling van alle ruwe en gegronde oppervlakken van hout zoals meubels, deuren,
speelgoed als ook kurk en ongeglazuurde aarden vloerplavuizen binnenshuis.

Tevens geschikt voor het behandelen van leer, zoals schoenen en motorkleding.
Uitermate geschikt voor behandeling van speelgoed en voldoet aan de Europese norm EN-71
inzake veiligheid van kinderspeel-goed.

Samenstelling Bindmiddel: bijenwas, carnaubawas, lijnolie, houtolie
Oplosmiddel: water
Hulpstoffen: methylcellulose, plantaardige emulgator, lood- en bariumvrije droogmiddelen

Kleur In natte toestand melkachtig wit, droogt echter geheel transparant op.

Bewaarvoorschrift Goed afsluiten en buiten bereik van kinderen op een koe-le, vorstvrije plek bewaren.

Houdbaarheid Ongeopend ten minste 2 jaar houdbaar.

Verpakkingsgrootte 0,5 liter

Gevarenklasse Niet van toepassing

Technische gegevens

Dichtheid ca. 0,98 g/ml

Viscositeit thixotroop

Vlampunt n.v.t., > 200 °C

Verbruik ca. 60 ml/m2 op glad, niet behanded hout, ca. 40ml/m2 op behandeld hout.

Droogtijd Bij 20 °C en gemiddelde luchtvochtigheid na 3 - 5 uur uitwrijfbaar.
Gehele doordroging na 1 - 2 dagen.

Verwerking

Geschikte ondergrond Hout en leer. De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn.
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Opmerking De aanwijzingen op dit technische productblad zijn het resultaat van langdurig onderzoek en toepassingen in de praktijk. De
aanwijzingen dienen uitsluitend ter informatie en zijn derhalve niet bindend. De gebruiker dient de producten op hun geschiktheid te
testen voorafgaand aan de gewenste toepassing. De fabrikant behoudt het recht om de samenstelling van het product te wijzigen indien
dit een technische of ecologische verbetering inhoudt. Uitgave 05/2003.
Importeur: Goedhout bv, Bontekoestraat 12, 6826 SW Arnhem. Tel.: 026-3615677, email: info@biopin.nl
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Bijenwasbalsem

Aanbrengen Dun opbrengen met kwast of door inwrijven met een niet pluizende doek. Niet verwerken bij
temperaturen beneden 10 °C.
Let op: Het aanbrengen van een te dikke waslaag verlengt de droogtijd en kan, met name in
voegen, een melkachtig effect teweeg brengen. Alkalische of met afbijtmiddel voorbehandelde
ondergronden dienen eerst grondig geneutraliseerd en/of nagewassen te worden.

Voorbehandeling Harsrijke of tropische houtsoorten afnemen met Bio Pin Verdunner. Bijenwasbalsem pas
opbrengen na totale verdamping van Verdunner.
Op eiken eerst een proef zetten op een onopvallende plaats ter beoordeling van de hechting en
de droging. Onbehandeld hout liefst eerst voorbehandelen met Bio Pin Impregneerolie Aqua.

Behandeling hout Bio Pin Bijenwasbalsem dun en gelijkmatig in de vezelrichting aanbrengen. Indien gewenst kan
een tweede laag worden aangebracht.

Nabehandeling hout Om een zijdeglanzende afwerking te verkrijgen kan men de ondergrond uitwrijven met een
borstel of een niet pluizende doek.

Nazorg hout Liefst alleen met vochtige doek of indien nodig met een weinig milde zeep reinigen. Ter
behandeling van watervlekken of lichte beschadigingen een beetje Bijenwasbalsem met een
doek opbrengen en uitwrijven.

Behandeling leer Bio Pin Bijenwasbalsem is zeer geschikt als impregnering van glad leer. De Bijenwasbalsem dun
en gelijkmatig opbrengen en inwrijven met een doek. Na enkele uren uitwrijven. Nabehandeling
met Bio Pin Bijenwas. In een enkel geval kan op leer een licht kleureffect optreden. Zet daarom
eerst een proef op een       onopvallende plaats.

Reinigen gereedschap Direct na gebruik reinigen met warm water en zeep (b.v. Bio Pin Reiniger) en goed naspoelen.
Tijdens werkpauzes het gereedschap in water plaatsen of reinigen.

Veiligheidsvoorschrift Goed afsluiten en buiten bereik van kinderen bewaren. In dit product gedrenkte doeken
uitspreiden en goed laten drogen alvorens ze weg te werpen in verband met mogelijk gevaar van
zelfontbranding van drogende oliën.

Afvalverwerking Overtollige productresten niet in de gootsteen of in de bodem laten weglopen. Volledig
geleegde blikken van dit product in de daarvoor bestemde containers deponeren. Volledig opge-
droogde resten van dit product kunnen bij het huisvuil worden gedeponeerd.


