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Paste Wax 

Omschrijving: 
Painting the Past Paste Wax  is een blanke of gekleurde krijtachtige was vervaardigd naar een oud 

recept met toevoeging van krijt. 

Toepassing: 

Painting the Past Paste Wax kan worden aangebracht ter bescherming van hout. De gekleurde Paste 

Wax is zeer geschikt om over Painting the Past Matt Krijtlak  aan te brengen om een verweerd, antiek 

of vergrijsd effect te creëren.  

Belangrijkste kenmerken: 

* Zeer gemakkelijk aan te brengen * Fijn in onderhoud  * Naar authentiek recept 
* Voor op onbehandeld hout  * Kan ook over ‘matte’ krijtverf  * Snelle droging 
 

Verkrijgbaarheid: 

Painting the Past Paste Wax  is verkrijgbaar in kleurloos en diverse kleuren zoals: White, Grey, Taupe, 

Cement, Carbon, Pearl, Old White, Loft, Olive en Antique Wax in blikjes van 370 ml 

Droogtijden en verbruik: 

Droogtijden:    Overschilderbaar:  

Stofdroog na ca. 2 uur   Nee 

Verbruik:  

Sterk afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode. 

Verwerking: 

Aanbrengen: 
Painting the Past Paste Wax kan met een kwast of doek aangebracht worden. 
 
Verwerkingstemperatuur: 

Verwerk Painting the Past Paste Wax bij temperaturen tussen 10oC en 25oC. 

Voorbereiding: 
Paste Wax dient aangebracht te worden op onbehandelde ondergronden of ondergronden die 
voorzien zijn van een deuglijke laag Painting the Past Matt Krijtlak. 
Zorg dat de ondergrond in goede staat, schoon, droog en vrij van ander vuil zijn (stof, vet, olie, wax, 
roest of losse verflagen).  Verwijder wax of slechte verflagen met Painting the Past Wax & Paint 
Remover en was grondig na met schoon water. 
 
Vraag advies aan een vakman of neem contact op met Painting The Past ( info@paintingthepast.nl of 
0475-335632) bij ondergronden die niet meer in goede staat zijn zoals bv. houtrot.  
Ondergronden dienen voor het schilderen goed ontvet en geschuurd te zijn. 
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Onbehandeld hout binnenhuis of hout geschilderd met Painting the Past Matt Krijtlak:  
Breng rechtstreeks op het ontvette hout een laag Painting the Past Paste Wax aan met een kwast of 
een pluisvrije doek. Laat de laag circa 15 minuten inwerken en wrijf daarna de ondergrond af met een 
schone, droge, pluisvrije doek. Herhaal indien gewenst bovenstaande werkwijze voor een meer 
dekkend effect. 
Painting the Past Paste Wax is een onderhoudsproduct. Bij intensief gebruik dient u na verloop van tijd 
een nieuwe laag Paste Wax aan te brengen. 

 

Houdbaarheid: 

Koel en droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5oC en 25oC 2-

3 jaar. 

Beschermen tegen vorst en hitte. 

Restanten goed afsluiten. 

Painting the Past Paste Wax binnen 6 maanden na aankoop gebruiken.  
Na deze datum aanvaarden wij geen verantwoording voor verminderde kwaliteit van de inhoud of 
verpakking. 

 

Afvalverwerking: 

Afval moet worden afgevoerd in overeenstemming volgens de milieubescherming wet van 1990 en 
de daartoe behorende voorschriften. 
 Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke milieudienst. 

 

Milieu en gezondheid: 

Alle Painting the Past producten voldoen aan de laatste milieuvoorschriften ten aanzien van het 
gehalte vluchtige stoffen (VOS-Vluchtige Organische Stoffen) in de verf en zijn eco-vriendelijk. 
 
Zorg bij het aanbrengen en drogen van de Paste Wax voor voldoende ventilatie en draag 
beschermende handschoenen. 
Vermijd contact met huid en ogen, in het geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en 
verpakking tonen. Kan longschade veroorzaken bij inslikken. 
Kan bij herhaaldelijke blootstelling een droge of gebarsten huid veroorzaken. Draag daarom 
geschikte handschoenen tijdens het verwerken van Painting the Past Paste Wax. 
Buiten bereik van kinderen houden. 
Meer informatie over Painting the Past Paste Wax en de productveiligheid zijn te verkrijgen, via het 
veiligheid informatieblad op www.paintingthepast.nl of tel 0031(0)475 335 632.    
 

 
   
De informatie op dit informatieblad is zover ons bekend en volgens onze ervaring correct.  
Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, daar ondergrond, toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze 
invloed liggen. Het is altijd mogelijk vooraf informatie op te vragen via info@paintingthepast.com. 
De geleverde informatie ontslaat gebruikers  niet van de verantwoordelijkheid, de kleur vooraf te controleren, 
eigen testen en proeven uit te voeren m.b.t. de ondergrond, noch houdt de informatie juridisch bindende 
garantie van bepaalde eigenschappen of geschiktheid voor een bepaald doel in. 
Wij accepteren daarom geen aansprakelijkheid voor de prestaties van de producten voortkomend uit dergelijk 
gebruik die hoger is dan de waarde van de door ons geleverde goederen. 
Bij het verschijnen van een nieuw productinformatieblad vervalt deze editie. 

http://www.paintingthepast.nl/

