Produktblad

Möbelvax

Produktbeskrivning

RUST‐OLEUM® möbelvax är en klar och färglös vaxpolish som bör användas för att
skydda finishen hos RUST‐OLEUM® möbelfärg. Appliceras enkelt med pensel eller
trasa och får en mjuk och sammetslen glans efter torkning.

Rekommenderat–
användningsområde

RUST‐OLEUM® möbelvax finish gör färgfinishen vattenavstötande och skyddar den
från fläckar och märken

Teknisk data

Torktider
Beröringstorr:

Ytfinish

Matt, vaxad

Kulör
Densitet

Klar, Mörk och Vit
1,2/cm3

vid 20°C/85% rel.
luftfuktighet
15 minuter
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Möbelvax
Täckning

Teoretisk: 14 m²/l Notera att praktisk täckförmåga beror på många faktorer som
underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering

Förberedelser

Applicera över RUST‐OLEUM® möbelfärg. Se till att ytan som ska strykas är ren, torr,
hel och fri från smuts.

Anvisningar för bruk

Applicera sparsamt på endast en liten yta åt gången med en pensel eller mjuk trasa.
Låt torka i 10 minuter och polera fram önskad lyster med en mjuk trasa. För att få
mer lyster, stryk på en andra gång.

Appliceringsvillkor

Den omgivande luftens, underlagets och materialets temperatur skall vara mellan 5
och 35°C, och den relativa luftfuktigheten under 85%. Underlagets temperatur måste
vara minst 3°C över daggpunkten.

Observera
Användarskydd

Se säkerhetsdatablad samt varningstext på burken.

Lagringsduglighet

3 år från tillverkningsdatum i oöppnad förpackning, om lagrad i torrt, välventilerat
utrymme, inte i direkt solljus vid temperatur mellan 5 och 35°C.

Storlekar

RUST‐OLEUM® Möbelvax finns i 400 ml förpackning.

Artikel nr

400 ml, 6‐pack

Klar
Mörk
Vit

14012040
14050040
14300040

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt
står utom vår kontroll frånsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan
föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.
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