Lacq Decowax
Lacq Decowax is een was waarmee houten oppervlaktes onderhouden kunnen
worden. Lacq Decowax 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
zijdemat, structuur en kleurbeleving. Lacq Decowax zorgt voor een
beschermende laag en vult kleine oneffenheden in het oppervlak op.

Toepasbaar op:
• Houten meubelen
• Houten vloeren
Lacq Decowax reinigt, beschermt en conserveert houten oppervlaktes. Een behandeling met deze was
zorgt voor een mooie zijdematte afwerking en opvulling van oppervlakkige vlekken en krasjes. Met Lacq
Decowax kunnen felle kleuren getemperd worden, kan een antiek of vergrijsd patina aangebracht worden,
of juist een gebleekt kalkeffect worden gecreëerd. Ook kan de wax gebruikt worden om onbehandeld hout
een kleur of uniek effect te geven. Met de Lacq Decowax metallic kleuren kunnen er prachtige
sprankelende effecten toegevoegd worden aan het houten oppervlak. De mogelijkheden zijn eindeloos!
Ondergrond
Lacq Decowax hecht alleen op een poreuze ondergrond zoals onbehandeld hout of een poreuze
verfsoorten zoals krijtverf. Voor toepassing van Lacq Decowax zal een gladde laklaag eerst verwijderd
moeten worden. Hout is een natuurlijk product, het resultaat en de kleurbeleving kan per ondergrond
verschillen.
Verwerking
1. Lacq Decowax 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 milde glans.

Let op! Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan namelijk per
houtsoort verschillen.
Afwerken
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
Ca. 6 m² per blik, afhankelijk van de ondergrond en wijze van aanbrengen.
Let op! Lees het voorafgaand het veiligheidsinformatieblad, adem de damp niet in, gebruik
veiligheidshadnschoenen en een veiligheidsbril en bij inslikken, raadpleeg een arts en neem het
veiligheidsinformatieblad mee.
Droogtijd:
Stofdroog:
Overschilderbaar na:
Min. verwerkingstemperatuur:
Max. verwerkingstemperatuur:

ca. 12 uur.
ca. 12 uur.
5 ℃.
25 ℃.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en
jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk
gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden
voor mogelijke afwijkingen.

Reinigen:
Gereedschap reinigen met terpentine.
Technische kenmerken:
Vochtregulerende werking:
Bescherming in jaren:
Substantie:

Ja
5 jaar
Vast

Verkrijgbare kleuren:
Antique Brown, Chalky Grey, Chalky White, Taupe, Anthracite, Nordic Blue, Antique Green, Antique
Pink, Clear, Gold Metallic, Copper Metallic & Bronze Metallic.
Verkrijgbare hoeveelheden:
Blik 370 ML.
Houdbaarheid:
2 jaar in originele ongeopende verpakkingen, vorstvrij, op een droge plek (temperatuur tussen de 5℃ en
35°C). Voorkom bevriezing tijdens vervoer en opslag.
Veiligheidsadvies:
Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.
MSDS is te downloaden op www.lacq.eu.
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