
KENMERKEN
• Kleeft niet.
• Gemakkelijk op te boenen.
• Verspreidt de aangename boenwasgeur van weleer.

TOEPASSINGEN
• Voor nieuwe en bestaande parketvloeren in alle houtsoorten.

GEBRUIK
Op bestaande parketvloeren: reinigen met de V33 Reiniger gevernist parket die de oude waslagen en aangekoekt vuil 
van het hout verwijdert. Als de boenwas hard of verstijfd is, eerst verwarmen op een radiator.
➊ Goed schudden voor gebruik.
➋ De was op de droge en stofvrije parketvloer met een nietpluizende katoenen doek in een dunne laag aanbrengen.
➌ Met de doek de was tot in de kern van het hout masseren.
➍ 1 tot 2 uur laten drogen. Opboenen met een zachte doek of een boenmachine. Is de glans na het opboenen  

onvoldoende, een tweede laag was aanbrengen op dezelfde manier als de eerste laag.

BOENWAS PARKETBOENWAS PARKETBOENWAS PARKETBOENWAS PARKET

DROOGTIJD: Handdroog: 3h
Volledig droog: 24h

RENDEMENT: 1L= 8m²/l

MATERIAAL: Doek

REINIGING: White spirit

•Zorgt voor en duurzame bescherming en patina van 
nieuw en oud parket
•Geeft een langdurige glans
•Authentiek uitzicht 
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TIPS
• Regelmatig onderhoud: met een stofdoek. Een nieuwe laag was aanbrengen wanneer het parket dof wordt.
• Vlekken: de vlek inwrijven met wat terpentijn. Laten drogen. Schuren. Op de plaats waar de was verwijderd werd, 
opnieuw 1 tot 2 lagen was aanbrengen met een doek.
• Om het parket te kleuren: V33 Tint parket gebruiken.
• De kleur, de porositeit, de soort en de ouderdom van het hout kunnen een invloed hebben op de definitieve tint van 
het behandelde oppervlak. Altijd eerst op een weinig zichtbare plaats uittesten om te zien wat het eindresultaat is.

VOORZORGSMAATREGELEN 
Bevat terpentijnolie en koolwaterstoffen C9-C11. R10: Ontvlambaar. R43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact 
met de huid. R52/53: Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn 
schadelijke effecten veroorzaken. R65: Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. R66: Herhaalde 
blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. R67: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid 
veroorzaken. S2: Buiten bereik van kinderen bewaren. S24: Aanraking met de huid vermijden. S29: Afval niet in de 
gootsteen werpen. S37: Draag geschikte handschoenen. S46: In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen 
en verpakking of etiket tonen. S51: Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.


