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AFWERKING

• Hoogwaardige parketboenwas.

• Op basis van natuurlijke carnaubawas.

• Een romige textuur.

• Heel gemakkelijk aan te brengen product.

• Ideaal voor het onderhoud van geboende parketvloeren.

• Ook geschikt voor het boenen van ruwe parketvloeren. 

• Rechtstreeks aan te brengen op ruw hout voor een natuurlijke en warme amberkleur 

van de parketvloer.

• Geschikt om parketvernis beter te doen glijden: danszalen...

RENDEMENT

1L = +/- 10m² per laag

1-COMPONENT

GEBRUIKSKLAAR
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PARKETBOENWAS

Kenmerken - toepassingen

REINIGING 
VAN GEREEDSCHAP

MATERIAALREINIGER

OVERSCHILDERBAAR

1 uur

ASPECT

ZIJDEGLANS
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Kenmerken

Droging

Droogtijd bij 20 °C en 65 % relatieve vochtigheid voor lagen van 
normale dikte. 

Een slechte ventilatie, te dik aangebrachte lagen, een te lage 
temperatuur en/of te hoge relatieve vochtigheid zullen de droogtijd 
vertragen.

Ook de gebruikte houtsoort heeft een invloed op de droogtijd.

Aanbrengen
De ondergrond voorbereiden
Een recent gelijmde parketvloer kan enkel worden afgeschuurd en 
geboend als de lijm volledig is gehard.

• Op oude parketvloeren: schuur de parketvloer minimaal 3 
keer ‘blank’ (tot de lak is verdwenen) volgens de regels van 
de kunst. Schuur de vloer een eerste keer met een grove 
korrel (16 tot 60). Indien nodig behandelt u aangetast hout met 
PLASTOR Behandeling parket en dicht u voegen, spleten of 
scheuren met PLASTOR Voegbindmiddel of PLASTOR Hout-
pasta. Schuur vervolgens met middelmatige korrel (80-100) 
en eindig met een fijne korrel (100 of 150).

• Bij nieuwe ruwe parketvloeren volstaat schuren met een 
fijne korrel.

• Bij in de fabriek voorgelakte of verniste parketvloeren en 
om de glans van de parketvernis te intensifiëren, schuurt 

u zorgvuldig met korrel 150-180 of met rode pad. Zorg ervoor 
dat de vloer schoon is en geen vette stoffen vertoont. Verwij-
der daarna zorgvuldig alle stof. 

Verwijder altijd grondig alle stof op de vloer, de muren en de plin-
ten voor u het product aanbrengt.

De kleur bewerken
Voor een persoonlijke touch van uw parketvloer brengt u, al naar-
gelang uw esthetische verwachtingen, de gekozen Decoratieve 
voorbereiding van PLASTOR (Colour Floors Tint) aan zonder dat u 
zich zorgen hoeft te maken over de compatibiliteit. 

De parketvloer beschermen
Vóór u de parketvloer boent, raden we aan om een zeer door-
dringende onderlaag aan te brengen die het hout zal isoleren en 
een goede hechting van de was mogelijk maakt.

Alle PLASTOR onderlagen die vóór het parketvernis worden 
aangebracht, zijn compatibel met PLASTOR Parketboenwas.  
We raden echter aan om bij voorkeur hechtingsversteviger 
en PRIM’SO te gebruiken. Deze producten zijn namelijk het 
meest doordringend.

Breng de onderlaag in 1 laag aan. Na de droging, al naargelang de 
aangebrachte onderlaag, schuurt u de vloer lichtjes en gelijkmatig 
af vóór u Parketboenwas aanbrengt (zie gebruiksaanwijzing van 
de onderlagen).

Boenen 
Gereedschap

Gebruik een spalterkwast om het solventgedragen product aan te 
brengen. 

Met het oog op een optimaal resultaat borstelt u, vóór het eerste 
gebruik, de spalterkwast af om eventueel losgekomen haartjes te 
verwijderen.

Plaats de spalterkwast altijd in een ‘rolbox’ of in een plastic zakje 
om te vermijden dat de kwast uitdroogt. Het is niet nodig om de 
spartelkwast in PLASTOR Materiaalreiniger te plaatsen.

Aanbrengingsvoorwaarden

Conform de geldende beroepsregels brengt u Parketboenwas 
enkel aan:

• bij een bodemtemperatuur tussen 8 °C en 25 °C.
• op een schone, droge (vochtigheid <10 %) en ontvette onder-

grond (zonder vette stoffen zoals afscheiding, was, silicone, 
enz.) die bovendien vrij is van loog, vuil, schuurstof of andere 
resten.

• als er geen luchtstroom in de ruimte is.

Uitzicht van het 
product in de pot Romige brij

Kleur Oranjegeel

Fysieke droging Oxidatie

Basis Carnaubawas

Vlampunt 38 °C

Stofvrij houden 30 min

Overschilderbaar 1 uur

Normaal belopen 24 uur Normaal gebruik van de ruimtes
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1. Vóór u Parketboenwas aanbrengt, laat u de verpakking accli-
matiseren aan de omgevingstemperatuur. De romige textuur 
van de was varieert al naargelang de omgevingstemperatuur: 
verwarm de was ‘au bain marie’ om ze vloeibaarder te maken 
of koel ze af zodat ze dikker wordt.

2. Roer Parketboenwas goed en giet het over in een schone 
houder. Niet verdunnen.

3. Breng de onderlaag + 1 laag Parketboenwas (of 2 bij 
gebrek aan onderlaag) aan. Begin met de buitenkant van 
de ruimte en gebruik een spalterkwast. Ga verder met de 
spalterkwast of met een monoborstel met beige pad. Strijk 
Parketboenwas uit in fijne en regelmatige lagen en vermijd 
een te dikke laag, zwellingen en luchtstromen.   Breng de was 
telkens aan op kleine oppervlakken van 2 of 3 m².  
Controleer voor een ideaal rendement altijd goed het produc-
tverbruik. Te fijne lagen leiden tot vroegtijdige slijtage en een 
matter effect. Te dikke lagen zorgen voor een trage droging, 
de verschijning van witte sporen bij de droging, moeilijkheden 
bij de polijsting...

4. Polijst tussen elke laag zachtjes met een witte pad op een mo-
noborstel. Breng pas een nieuwe laag aan als de voorgaande 
laag volledig droog is. 

Reiniging van gereedschap
Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met PLASTOR 
Materiaalreiniger. 

Verdunning
Het product niet verdunnen. De verdunning heeft een negatieve 
invloed op de prestaties van Parketboenwas. 

Beperkingen
• De duurzaamheid van de was is enkel toereikend als:

• de wasafwerking is afgestemd op de gebruiksbeperkin-
gen van de ruimte.

• de vloer regelmatig met PLASTOR boenwas wordt onde-
rhouden. 

• Bepaalde handelingen die niet volgens de regels van de kunst 
worden uitgevoerd, kunnen de geboende afwerking vroegtijdig 
aantasten.

Bijzondere voorzorgsmaatregelen
• Op oude parketvloeren: voordat u de afwerking aanbrengt, 

vult u alle spleten tussen de parketstroken op om indringende 
en ophopende was in de vloer te vermijden. 
Als de was op deze plaatsen in het hout dringt, is het mogelijk 
dat oude was, olie, onzuiverheden, ... naar de oppervlakte 
worden geduwd. 
Een ophoping van product uit zich in een witte sluier tussen 
de parketstroken en een hardnekkige geur in de ruimte.

• Bij afgekante of oude parketvloeren moet u erop letten dat 
u de afkantingen niet ‘opvult’ om esthetische wanorde te 
vermijden.

• Bij donker of gekleurd hout is het heel belangrijk dat alle 
oneffenheden en voegen worden opgevuld: als er te veel was 
in eventuele openingen dringt, kunnen er witte sporen en een 
hardnekkige geur in de ruimte ontstaan. 

• Bij parketvloeren met bootdekvoegen: gebruik voor de 
eerste laag PLASTOR Hechtingsversteviger of  PRIM’SO.

• Bij vloeren met vloerverwarming: schakel, conform de 
geldende beroepsregels, de verwarming 48 uur vóór u de was 
aanbrengt, uit en wacht 7 dagen om de verwarming geleidelijk 
aan terug in te schakelen.

In gebruik nemen en onderhouden
Het onderhoud van een geboende parketvloer gebeurt door 
Parketboenwas lokaal (in geval van vlekken) of gelijkmatig over de 
volledige oppervlakte aan te brengen tijdens het gebruikelijke on-
derhoud (zodra het effect van de geboende parketvloer dof wordt).

Ondanks de prestaties van de was moeten een aantal 
aanvallen worden vermeden:

• Plaats vilten beschermstukken onder de poten van meubels, 
tafels en zetels.

• Leg een ruige mat of een deurmat voor de deur om fijne 
steentjes en zandkorrels vast te houden.

• Gebruik uitsluitend PLASTOR Parketboenwas voor het onde-
rhoud.

• Was een parketvloer nooit: de aanwezigheid van water op een 
geboende parketvloer kan de was doen verbleken. Reinig de 
vloer droog.

• Ruim snel alle op de vloer gemorste vloeistoffen op.

Verpakkingen
Dit product is verkrijgbaar in bussen van 1 en 5 liter.

Verwijdering van afval
Giet het product niet weg in goten, water of de grond. Laat het 
drogen. Breng lege verpakkingen en vloeibare of droge resten 
naar een inzamelcentrum voor afval. Deze moeten altijd in ove-
reenstemming met de geldende plaatselijke/nationale voorschrif-
ten worden geëlimineerd.

Opslag
Sluit de bussen na elk gebruik goed af. 
In geopende verpakkingen kan er zich een vlies vormen. Sluit de 
houders hermetisch. Giet de restjes over in kleinere verpakkingen.
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Voor aanvullende technische inlichtingen
• Telefonisch: de technische dienst van PLASTOR beantwoordt al uw vragen van maandag tot donderdag van 09.00 u tot 12.00 u en van 

14.00 u tot 17.00 u en op vrijdag van 09.00 u tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 op het nummer (0032) 16/62.92.92.
• Per fax: (0032) 16/62.19.70.
• Per post (Benelux): PLASTOR – Technische Dienst – Ambachtenstraat 11b - 3210 Lubbeek (België)
• Het doel van deze gebruiksaanwijzing is u te informeren. De inlichtingen die u hierin vindt, zijn gebaseerd op onze kennis en onze 

huidige ervaring, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden conform de normen of het DTU dat van kracht is. Wegens het grote aantal 
factoren die het gebruik van onze producten kunnen beïnvloeden, ontslaat deze gebruiksaanwijzing de gebruiker niet van zijn ve-
rantwoordelijkheid op basis van zijn eigen ervaringen. Onze aanwijzingen vormen geen basis voor een juridische garantie.

• Deze technische fiche annuleert en vervangt elke vorige gebruiksaanwijzing voor hetzelfde product. Controleer bij de technische dienst 
of u over de recentste versie van de technische fiche beschikt.

• PLASTOR - V33 GROEP • RUE DE LA CROIX BERNARD • 39120 DOMBLANS (FRANKRIJK)  
Tel.: 0033 3 84 35 28 77 - Fax: 0033 3 84 44 63 18 - www.plastor.com

0 % NMP – 0 % NEP
NMP heeft een toxisch effect op de voortplantingsorganen, wat 
een risico voor de foetus impliceert wanneer de huid van de zwan-
gere vrouw in contact komt met NMP in vloeibare toestand. 

De leveranciers van NEP voeren nog altijd tests uit op het mate-
riaal en kunnen geen bindende conclusies formuleren met betrek-
king tot de definitieve toxische eigenschappen.

Lees altijd onze veiligheidsinformatiefiches.

ISO 9001 CERTIFICATIE 

De productiesite van PLASTOR werd ISO 9001 gecertificeerd 
(versie 2000) 

100 % traceerbaarheid en kwaliteitscontrole van de 
productie.

De klant wordt bij het ontwerp van de producten 
betrokken met het oog op een continue verbetering, 
gericht op een maximale klantentevredenheid.

RECYCLEBARE VERPAKKINGEN

 
De verpakking is van recyclebaar staal gemaakt.

ISO 14001 CERTIFICATIE

De productiesite van PLASTOR heeft een internationaal ISO 
14001 certificaat.

Dit impliceert een volwaardige ecologische benade-
ring: naleving van de reglementering, invoering van 
risicopreventieplannen in verband met verontreini-
ging, verbeteringsplannen, toezicht op de effecten 
van afval op het milieu, sortering en valorisatie van 
het afval enz.

PARKETBOENWAS
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Ontvlambaar product 

•   houd de verpakkingen uit de buurt van hoge temperaturen;
•   bewaar de bussen nooit in een voertuig dat in de volle zon 

geparkeerd staat; 
•   houd de bussen uit de buurt van open vlammen of vonken.

Bewaren
Bewaartermijn van ongeopende producten: 2 jaar in de originele 
gesloten verpakking.

Bewaartermijn van geopende producten: bruikbaar zolang het 
product een romig uitzicht heeft.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik
Respecteer altijd de richtlijnen van de technische fiches van de 
gebruikte producten, de DTU’s (Franse standaarddocumenten), de 
normen, de beroepsregels en de nationale voorschriften die van 
kracht zijn op het moment dat de werken worden uitgevoerd.

Alle informatie voor een veilig gebruik, opslag en vernietiging 
wordt op een gedetailleerde manier beschreven op de veiligheid-
sinformatiebladen (VIB) op www.quickfds.com 

Certificaties


