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ECOlogic wax 
 

ECOLOGISCHE BIJENWAS 
 

 
OMSCHRIJVING 

ECOLOGIC WAX is een was waarmee houten en minerale oppervlaktes onderhouden kunnen worden. 
ECOWAX wordt op ambachtelijke wijze gemaakt op basis van een 60 jaar oude, bewezen receptuur. 

Het samenspel van zuivere terpentijn, natuurlijke bijen en carnauba was zorgen voor een unieke 

uitstraling in glans, structuur en kleurbeleving.  
ECOLOGIC WAX zorgt voor een beschermende laag en vult kleine oneffenheden in het oppervlak op. Dit 

maakt deze was uitermate geschikt voor de behandeling van meubelen, vloeren of als beschermende 
toplaag op natuurlijke minerale verf. 

ECOLOGIC WAX reinigt, beschermt en conserveert houten en minerale oppervlaktes. Een behandeling 

met deze was zorgt voor een mooie glans en opvulling van oppervlakkige vlekken en krasjes.  
 

 
ONDERGROND 

ECOLOGIC WAX hecht alleen op een poreuze ondergrond zoals onbehandeld hout, poreuze verfsoorten 
of kalkbepleistering. Voor toepassing van ECOLOGIC WAX zal een eventueel aanwezige gladde laklaag 

eerst verwijderd moeten worden.  

Het resultaat en de kleurbeleving kan per ondergrond verschillen. 
 

 
WERKWIJZE 

1: ECOLOGIC WAX aanbrengen met een kwast, spons of met een pluisvrije doek. Een kwast kan handig 

zijn bij houtsnijwerk of reliëf.  
2: Verdeel de was gelijkmatig over het oppervlak en veeg na ongeveer een half uur de overtollige was 

af met een doek, zodat er slechts een dunne, egale laag overblijft. De was kan zo in de ondergrond 
trekken.  

3: Laat de resterende was een nacht intrekken en uitharden en boen de waslaag dan stevig op. Door 
het opboenen wordt de waslaag glad, sterk en hard. Daarbij krijgt de was een zachte glans. 

 

 
NABEHANDELING 

Een waslaag hoef je niet verder af te werken. Wel moet je de waslaag af en toe bijwerken en met was 
blijven onderhouden. De waslaag is eenvoudig (plaatselijk) bij te werken. 

 

 
RENDEMENT 

Afhankelijk van ondergrond en wijze van aanbrengen, is het rendement 0,1 l a 0,25 l/m². 

 

 
VERPAKKING 

Metalen emmers van 0,375 l of 5 l. 
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es   
 
Onze aanbevelingen en specificaties werden te goeder trouw verstrekt, op basis van courant onderzoek.  Wij garanderen een 
stabiele kwaliteit betreffende de levering van onze producten, doch kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor 
eventuele schade als gevolg van een incorrect gebruik ervan.  In ieder geval bevelen wij een grondig onderzoek van de 
ondergrond en de weersomstandigheden aan alvorens te beginnen met het aanbrengen van onze producten.  Het uittesten van 
de gekozen producten op een kleine testoppervlakte zal U in staat stellen de doeltreffendheid ervan te bepalen.           
In geval van twijfel inzake de samenstelling van de te behandelen ondergrond of de daarin verwerkte materialen, is het ten 
stelligste aangeraden hierover bijkomende inlichtingen in te winnen bij de technische dienst van de leverancier. 
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