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Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professio-

nele gebruiker. De in de technische fi 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
Traditioneel gemaakte vloeibare waterwas op basis van natuurlijke 
grondstoffen zoals candelilla, ruwe bijenwas en chemische en 
natuurlijke kleurstoffen. Kleurt en boent tegelijk en geeft een 
natuurlijke kleur en afwerking voor alle binnenhout.

TECHNISCHE GEGEVENS 
OPLOSBAARHEID IN WATER  100%
GEUR ammoniak
DENSITEIT 1

AANWENDING
WASBEITS Ciranova® is bijzonder geschikt voor het afwerken van 
wit hout zoals grenen en open porie-hout zoals eik en es. Evenwel 
kan dit alleen voor binnengebruik aangewend worden. Nadien 
kan alleen Kwaliteitswas Ciranova® of Vloeibare Boenwas Ciranova® 
gebruikt worden.

VOORBEHANDELING
Het hout vooraf schuren. Schuurstof zorgvuldig verwijderen.

GEBRUIKSAANWIJZING
Voor gebruik goed oproeren en schudden. Met kleurborstel of 
vod de kleurwas aanbrengen in de richting van de houtvezel. Het 
teveel uit hoeken en randen wegnemen.

DROOGTIJD
Twee uren bij kamertemperatuur.

UITSTRIJKVERMOGEN
7-12 m2/l; afhankelijk van houtsoort en schuring van het hout.

NABEHANDELING
Na droging met fijne staalwol en harde borstel opblinken. Kan na-
dien alleen behandeld worden met Vloeibare Boenwas Ciranova® 
of Kwaliteitswas Ciranova®.

PRODUCTINFORMATIE
Beschikbare kleuren: lichte eik, midden eik, half-oude eik, oude eik, 
gerookte eik, kerselaar, notelaar, mahonie, zwart, teak, geloogd 
grenen, engels bruin. Alle kleuren zijn onderling mengbaar en 
kunnen verdund worden met Wasbeits Ciranova® kleurloos. Het 
gewenste kleurenpatroon kan verschillen van houtsoort tot hout-
soort. Daarom steeds eerst testen. Houdbaarheid: 1 jaar in gesloten 
verpakking. Wasbeits Ciranova® is biologisch afbreekbaar en valt 
niet onder een gevarenklasse.

BIJZONDERE MELDINGEN 
Wasbeits Ciranova® moet vorstvrij bewaard en vervoerd worden. 
Bij het verwerken geen voorwerpen gebruiken die kunnen roesten. 
De te bekomen kleurtoon hangt af van houtsoort, de schuurwijze 
en de hoeveelheid die aangewend wordt. Daarom steeds eerst 
een proefkleuring maken.


