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Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professio-
nele gebruiker. De in de technische � che aangegeven 
gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen 
en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld 
naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient 
de toepassing van dit product te toetsen aan de voor 
hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. 
Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen 
garantie afgeleid worden.

TECHNISCHE FICHE

PRODUCTBESCHRIJVING
Traditionele boenwas op basis van natuurlijke en synthetische 
wassen. De parketwas is waterafstotend en speciaal ontwikkeld om 
met de spons aan te brengen. In de was is een gesiliconiseerd hars 
verwerkt om de watervastheid te verbeteren.

TECHNISCHE GEGEVENS 
UITZICHT crème
GEUR solventgeur
DENSITEIT 0,75
VASTE STOF 20%
HOUDBAARHEID 2 jaar in originele goed gesloten 

verpakking 

AANWENDING
Voor het boenen van geboend of vernist parket, meubelen, balken, 
deuren, houten en stenen vloeren.

VOORBEHANDELING
Het hout vooraf goed schuren, voor eik gebruik korrel nr. 150, voor 
den gebruik korrel nr. 220. De parketwas onmiddellijk op het hout 
aanbrengen. Het is ook mogelijk om eerst Aquacolor, Loogbeits of 
Aquavintage Ciranova® aan te brengen vooraleer te boenen. 
eventueel kan ook eerst op het hout Parketolie Ciranova®, Parket-
vernis Ciranova® of basisolie aangebracht worden, na het 
drogen en schuren kan de Parketwas aangebracht worden.
Hout voorbehandeld met:
- was: Met boenwasverwijderaar oude was weghalen
- olie: reinigen met Intensief Reiniger
- vernis: schuren en stofvrij maken

GEBRUIKSAANWIJZING
Breng een dunne laag was aan met een spons. Er kan ook gewerkt 
worden met de borstel of een vod. Na droging, opblinken met 
boenmachine, boenborstel en zachte doek.

DROOGTIJD
Na het uitstrijken met de spons of borstel: 30 minuten, afhankelijk 
van de dikte van de aangebrachte boenwaslaag en de kamer-
temperatuur.

UITSTRIJKVERMOGEN
+/-  7 - 12 m2 / l afhankelijk van de houtsoort en de voorbehandelling.

NABEHANDELING
Na droging goed opblinken met zachte doek tot het hout een 
mooie glans krijgt. Achteraf kunnen meerdere lagen aangebracht 
worden. Na gebruik van de Parketwas Ciranova® kan er NOOIT 
VERNIST WORDEN!
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TECHNISCHE FICHE

PRODUCTINFORMATIE
Beschikbare kleuren: kleurloos, geel en bruin. Geeft een hoog-
glans na opboenen. Bij meerdere lagen verhoogt de glansgraad.

BIJZONDERE MELDINGEN 
Parketwas Ciranova® is een romig product, heel gemakkelijk aan te 
brengen, geeft een hoge blank en een vlugge droogtijd. Parket-
was Ciranova® is gemaakt met een mengsel van natuurlijke en 
synthetische grondsto�en, tolueenvrij en gebruiksvriendelijk.
PARKETWAS Ciranova® is ontvlambaar en moet dus opgeslagen 
worden in een veilige, koele ruimte.


