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Technisch merkblad 
Artikelnummer 0687 

Hardwax Polish 
Onderhoudsproduct op basis van in water  
opgeloste wasemulsie 
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Toepassing 

Met name voor het onderhouden en 
beschermen van houten vloeren en 
parket, welke met Hardwax Olie of 
HWS-112-Hardwas-Sealer 
behandeld zijn. 
 

Producteigenschappen 

Dit product is met name geschikt voor 
vloeren welke voorzien zijn van een 
olie- of wasproduct. Zeer effectief, met 
name doordat de was- en olielaag 
opgefrist wordt. Hardwax Polish kan 
nadat deze is opgedroogd uitgewreven 
c.q. gepolitoerd worden. 
 

Verwerking 

Hardwax Polish moet voor het gebruik 
goed geschud of geroerd worden. 
Voor het onderhoud van de vloer moet 
deze met een bezem, mop of stofzui-
ger gereinigd worden. 
 
Als volledige behandeling wordt het 
product met een zachte doek dun 
aangebracht. Nadat het is opgedroogd 
wordt de laag met een schone doek, 
grotere oppervlakken met een bor-
stelmachine, nagewreven c.q.  
gepolitoerd. 
 
Indien de vloer gereinigd wordt en 
tegelijkertijd onderhoud wordt ge-
pleegd wordt 250 ml Hardwax Polish 
vermengd met 10 liter water en vervol-
gens met een goed uitgewrongen 
dweil licht vochtig op de ondergrond 
aangebracht. 
 
 
 

 

Opmerking 

Houten vloeren nooit volledig kletsnat 
maken omdat hierdoor het hout zou 
kunnen gaan werken, uitzetten waar-
door schade ontstaat. 
Een vochtige doek of lap nooit op een 
vloer welke met was of olie behandeld 
is laten liggen, hierdoor ontstaat vlek-
vorming. 
 

Verbruik 

1 liter Hardwax Polish is voldoende 
voor 10-20 m2. 
 

Houdbaarheid 

In de originele, gesloten verpakking, 
koel, vorstvrij, droog opgeslagen    
tenminste 24 maanden.  
 

Veiligheid, ecologie en afval 

Deze informatie vindt u in onze   
nieuwste veiligheidsinformatiebladen. 
 
Productcode: GE 10 

 

Afval 

Productrestanten conform de plaatse-
lijk geldende voorschriften deponeren. 
Lege verpakking kan gerecycled         
worden. 

 

Gevarenaanduiding 

WGK:  2- 
ADR  -/- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenstaande gegevens zijn aan de 
hand van de nieuwste ontwikkelingen 
en verwerkingstechnieken 
samengesteld. Daar de toepassing en 
verwerking buiten onze invloed liggen, 
kunnen aan dit technisch merkblad 
geen rechten worden ontleend.  
U bent in het bezit van onze  
algemene verkoopvoorwaarden.  
Mocht u ze niet meer bezitten, 
vraagt u dan een nieuw exemplaar 
aan.  Wij leveren nl. uitsluitend  
volgens deze voorwaarden.   

Technische gegevens  

Voluminieke massa: ca. 1,0 gr/cm3 bij 20ºC 
Viscositeit: dun vloeibaar 
Geur: mild 
Verpakking: plastic fles 1 liter 
Kleur: kleurloos 
  

 


