
  
 

Website: www.paint-brush.nl E-mail: info@homedesignshops.nl Tel. 0031 79 331 7440 

 

 

Handleiding Painting the Past Paste Wax 
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Algemene informatie over Painting the Past Paste Wax 

Toepassingen voor Painting the Past Paste Wax 

Painting the Past Paste Wax is een krijtachtige bijenwas die voor een mooi effect zorgt op 

geschilderd houtwerk. De Painting the Past Paste Wax is erg geschikt voor gebruik op 

houten meubelen. 

Kleuren 

Painting the Past Paste Wax is verkrijgbaar in een 6 kleuren: White, Cement, Grey, Carbon, 

Taupe en Pearl. 

Beschikbaarheid Painting the Past Paste Wax 

Painting the Past Paste Wax is beschikbaar bij de dealer in blikken van 370 ml. 

 

Gebruikersinformatie voor Painting the Past Paste Wax 

Benodigde materialen 

Voor het gebruik van Painting the Past Paste Wax dient u te beschikken over de volgende 

materialen: 

- Een kwast of pluisvrije doek voor het aanbrengen 

- Schone droge doek voor het opwrijven 

- Painting the Past Paste Wax (veelal bij ons binnen 1 werkdag geleverd) 

Alle benodigdheden kunt u vinden bij het kopje ‘Toebehoren’ 
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Voorbereiden 

Loop de volgende punten na alvorens u begint met verven: 

• Zorg dat alle oppervlakken in een goede staat verkeren. Dit houdt in dat de 

ondergrond goed schoon, droog en vrij van vuil of vet is.  

• Verwijder losse verflagen en laklagen en schuur het oppervlak goed 

• Vul eventuele gaten of scheuren met een flexibel vulmiddel 

• Zorg voor neutralisatie van het oppervlak als er bijtende verf verwijderaars zijn 

gebruikt. (De Painting the Past Remover is geen bijtend middel en heeft geen 

neutralisatie nodig.) 

• Controleer voor het gebruik of de geleverde verfkleur juist is.  

• Indien u twijfelt over de kwaliteit van de ondergrond, dan kunt u contact opnemen met 

ons. 

 

Painting the Past aanbrengen 

Painting the Past Paste Wax kan aangebracht worden met een pluisvrije doek of een kwast. 

Hierna moet de Paste Wax 15 minuten indrogen, waarna u het oppervlak licht kunt opwrijven 

met een schone, droge doek. Painting the Past Paste Wax kan naar eigen smaak 1 of 

meerdere keren aangebracht worden.   

Wij raden u aan de verf binnen 6 maanden na aankoop aan te brengen, aangezien wij tot die 

tijd garant staan voor de kwaliteit.  

Reinigen producten 

Alle gebruikte producten kunnen gereinigd worden met warm water en zeep.  

Droogtijd en overschilderbaar 

De Paste Wax kan opgewreven worden na 15 minuten. Bij intensief gebruik kan de 

behandeling met Painting the Past Paste Wax herhaald worden. Painting the Past Paste 

Wax is niet overschilderbaar met andere verfsoorten! 
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Technische Informatie over Painting the Past Paste 
Wax 

Houdbaarheid en bewaren 

Painting the Past Paste Wax moet beschermd worden tegen vorst en extreme temperaturen.  

Afwasbaarheid 

Eventuele vlekken kunnen worden afgenomen met een droge of lichtvochtige doek.  

Samenstelling 

Painting the Past Paste Wax is een bijenwas met veel krijt, waardoor de was tot diep in de 

poriën en de naadjes van het hout kan dringen.  

Afvalverwerking 

De producten van Painting the Past zijn op waterbasis, maar mogen niet worden 

weggespoeld door de afvoer. De verf moet worden afgevoerd in overeenstemming met de 

milieubeschermingswet van 1990. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke 

milieudienst.  

Veiligheid en gezondheid 

Tijdens het aanbrengen van de verf dient er gezorgd te worden voor goede ventilatie. 

Vermijd contact met huid en ogen. Indien de verf in contact komt met de ogen, dienen deze 

overvloedig gespoeld te worden met stromend, schoon water en dient er medische hulp 

ingeroepen te worden. Indien de verf in contact komt met de huid, moet u de huid 

onmiddellijk wassen met water en zeep. Houd de verf buiten bereik van kinderen. Raadpleeg 

onmiddellijk de arts en toon de verpakking na het inslikken van dit product. 

 

Aansprakelijkheid Painting the Past Paste Wax 

Informatie in deze handleiding 

Deze handleiding is bedoeld om u technisch advies te geven over de Painting the Past Paste 

Wax. Wij bieden u deze handleiding om u een richtlijn te geven, maar helaas kunnen wij u 

geen garantie bieden op basis van deze informatie.  

 


