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ITALIAN WAX
100% minerale was om wanden en meubels 
te beschermen of waterafstotend te maken

Algemeen
Italian Wax is een transparante natuurlijke wax om de kleur van wanden te verdiepen. Geeft, na  
polijsten, een glanzend effect en is waterafstotend. Specifiek geschikt voor het behandelen van o.a. Fresco 
Kalkverf, Marrakech Walls, stucco’s op basis van gebluste kalk en minerale ondergronden. De wax kan ook  
gebruikt worden voor het beschermen van hout en meubelen.

De wax is standaard transparant van kleur en na droging mat. Na het polijsten met een schone katoenen doek 
geeft het een glanzend effect en verdiept het de kleuren.

Italian Wax kan opgezet worden op diverse  
ondergronden. Het maakt de ondergrond  
waterafstotend, zorgt voor verdieping in de  
kleurnuance en geeft een mat, of glanzend effect. 
De Italian Wax is niet toepasbaar op horizontale  
oppervlakten. Herhaling voor het voeden van het  
oppervlakte naar gebruik.

De voornaamste kenmerken zijn
• Praktisch reukloos
• Hoge glans / polijstbaar
• Hypoallergeen
• VOS vrij
• Waterafstotend met pareleffect
• Gemakkelijk reinigbaar
• Natuurlijk product
• Gemakkelijk verwerkbaar

Toepassing 
• Fresco kalkverf
• Classico krijtverf
• Marrakech Walls
• Tadelakt
• Stucco’s op basis van gebluste kalk
• Minerale ondergronden
• Onbehandeld hout
• Kalkpleister
• Cement- en beton ondergronden
• Ondergronden van maximaal 60°C 
 (niet achter het fornuis)

Voorbereiding
1. Roer de Italian Wax goed. Verdunnen is niet nodig.
2. Aanbrengen in 1 of meerdere lagen, afhankelijk 
van de gewenste uitstraling en toepassing. Voor het  
waterafstotend maken van wanden, minimaal 2 lagen 
aanbrengen.
3. Breng de Italian Wax op met een schone katoenen doek.  
Gebruik ronde, draaiende bewegingen, of een  
polijstmachine.
4. Na opbrengen overtollige Italian wax verwijderen 
met een doek.

Respecteer de wachttijd van minimaal 12 uur  
tussen de lagen. De kalkverf en / of Marrakech Walls  
dient minimaal 7 - 10 dagen oud te zijn voordat de  
wax opgezet kan worden.
Let op: Zet eerst een test vlak op. 

Ondergrond hout: hout goed ontvetten, opschuren 
en laten drogen. Indien houtnerven aanwezig zijn, na  
aanbrengen van de Italian wax inborstelen om de  
Italian Wax in de poriën te zetten. 

Reiniging
Reinig handen en gereedschap onmiddellijk na gebruik 
met zeep en water.
Ondergronden zoals in de badkamer en keuken waar 
de Italian Wax is opgebracht reinigen met een zacht  
schoonmaakmiddel dat niet ontvettend werkt. 

Versie 2



Aanbrengcondities
Breng de Italian Wax aan met een schone katoenen doek 
of polijstmachine. Verdunning is niet nodig. Breng 
niet aan in direct zonlicht. Breng aan vanuit een droog  
oppervlak naar een nat, reeds aangebracht oppervlak. 
Voor gebruik goed roeren en controleer de kleur.

Temperatuur: >5°C, <35°C 
(lucht, oppervlak en materiaal). 
Relatieve vochtigheid: 80% max.

Kleuren
Transparant. 

Verpakking
leverbaar in 0,75L.
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Basisgegevens bij 20º C witte verf
Soortelijk gewicht;   1 g/L³ 
Vaste stofgehalte;   +/- 17 vol%
Aanbevolen droge laagdikte; 0,10 microm
Aanbevolen natte laagdikte;  0,52 microm
Theoretisch rendement;  20 m²/L
Droogtijd;    Stofvrij 1 uur
Uithardtijd;   2 uur
Polijstbaar;   Na 4 uur
Overschilderbaar;   niet overschilderbaar
Vlampunt;    Geen
Glans;    Glanzend na polijsten
Bindmiddel;   Wassen

EU-grenswaarde: VOS klasse A/i. Dit product bevat  
max. 50 gr/l VOS.

Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een 
vorstvrije plaats: 12 maanden.

Technische raadgevingen
Niet alle in de praktijk voorkomende  ondergronden 
en hun voorbehandeling kunnen in dit  technisch 
 informatieblad opgenomen worden. Het is  daarom 
raadzaam bij specifieke situaties uw  leverancier te 
 raadplegen. 
Deze technische informatie werd  samengesteld naar 
de jongste verftechniek.  Aansprakelijkheid voor de 
 algemene geldigheid van deze  aanwijzingen moet worden 
afgewezen, daar toepassing en  verwerkingsmethoden 
buiten onze invloed liggen en grote verschillen in 
de aard van de ondergrond steeds een aanpassing 
van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige  
verwerker vragen. 

Veiligheid
De verf is irriterend voor de huid en ogen. In geval 
van contact, overvloedig spoelen met water en  
direct een arts consulteren. De verf buiten bereik van  
kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie  
tijdens het verwerken en drogen. 
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