
PRODUCT

Omschrijving: Tierrafino Wax acryl is een zelfglanzende was ter bescherming en het 
waterafstotend maken van diverse Tierrafino producten.   

Samenstelling: Watergedragen dispersie van metha-acryl esters, wassen en pigmenten. 
Bevat geen gevaarlijke stoffen. 

Verpakking: 650 ml plastic container.

Verbruik: Op gladde oppervlakken: 1ste laag: ca. 25 ml/m2. 2de laag: ca. 5 ml/m2. 

Bewaaradvies: Bewaar droog en koel maar vrij van vorst in de originele verpakking.

Houdbaarheid: Eenmaal geopend dient Wax Acryl binnen één jaar te worden verwerkt.  

TOEPASSING Tierrafino Wax acryl is een zelfglanzende was ter bescherming en het 
waterafstotend maken van diverse Tierrafino producten zoals Listro, Stone, 
Finish, Duro, T-Paint en I-Paint.

EIGENSCHAPPEN •Gebruiksklaar in de verpakking
•Nagenoeg geurloos
•Melkachtig vòòr verwerking en transparant na droging
• Doe-Het-Zelver/Professional
• Zijdeglans
• Vlekken- en hittebestendig
• Zelfglanzend; geen boenwas
• Reinigen met reguliere reinigingsproducten

VERWERKING

Omstandigheden: De temperatuur van de lucht en de ondergrond dient minstens 5°C te zijn.

Ondergrond: Constant droog en vrij van stof en vet. 

Mengen: Wax Acryl is klaar voor gebruik. 

Aanbrengen: Wax Acryl gelijkmatig dun aanbrengen met kwast of spaan. Boenen is niet 
nodig, de glans ontstaat vanzelf. Voor een mat effect licht opschuren met 
fijn schuurpapier (korrel 1000) na droging.

Droogtijd: Onder normale omstandigheden (+20ºC en 60% luchtvochtigheid), is 
Wax Acryl droog tussen 10 en 180 minuten.

Verdunner: Water. 

Veiligheidsadvies: Contact met ogen en slijmvliezen vermijden. Bij verhoogd risico (plafonds) 
een veiligheidsbril dragen. Raadpleeg voor overige informatie het 
Wax Acryl Veiligheidsinformatieblad.

GEREEDSCHAP Veiligheidsbril, beschermende handschoenen, kwast, plastic- of RVS spaan, 
schilderstape.
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DISCLAIMER De informatie in deze productomschrijving is met de grootste zorg samengesteld. 
Tierrafino B.V. aanvaardt  echter geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade 
die zou kunnen optreden bij het gebruik van de geboden informatie. Bij elke nieuwe uitgave 
van de productinformatie vervalt de geldigheid van de vorige uitgave.
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