
 

 

 

Boenwas verwijderaar / Dieptereiniger

1. Beschrijving: 

Dieptereiniger voor sterk vervuilde houten en kurken 

oppervlakken. Uitermate geschikt om oude 

boenwaslagen of vloerolie te verwijderen. 

2. Inhoud: 

1L Art.Nr. 2-8701 

3. Verbruik: 

Naargelang vervuiling 

Intense reiniging : 20-100ml op 10L poetswater. 

Boenwas of olie verwijderen: 1:1 of 1:2 met water;  

4. Kleur: 

Kleurloos. 

5. Verdunningsmiddel: 

Water. 

6. Droogtijd:  

Bewandelbaar na 15 min. Oppervlakken kunnen na 

volledige droging (2-4u) ingeboend of geolied worden. 

7. Waar:  

Sterk vervuilde, geboende vloeren. Oppervlakken die 

nog moeilijk schoon worden. 

8. Eigenschappen: 

Sterk vet- en boenwasoplosmiddel op basis van 

sparoliezeep. 

9. Verwerking: 

9.1 Voorbereiding 

Vloeren en oppervlakken goed vegen. 

  

 

 

9.2 Verwerking: 

5l Poetswater naargelang de vervuiling met 10-50ml 

wasverwijderaar mengen en aanbrengen op de 

oppervlakken. 10 min. laten inwerken en dan goed 

schrobben Het losgeweekte vuil dadelijk met een 

dweil verwijderen. Om oude boenwaslagen te 

verwijderen, dient de concentratie verhoogd te 

worden:  1/2 tot 1/1. Om oude boenwaslagen of 

vloerolie te verwijderen, de inwerktijd verhogen naar 

15-20 minuten. De losgeweekte laag opnemen en de 

gebruikte doeken telkens goed spoelen zodat er geen 

opgenomen opgeloste boenwas of olie terug wordt 

uitgesmeerd over de vloer. Hierna minstens 2 maal 

grondig naspoelen met zuiver water. De vloer zeer 

grondig laten drogen voor een nieuwe behandeling 

wordt toegepast. Mogelijk opschuren met zeer fijn 

schuurpapier of schuurpad (korrel 400) . Verder 

afwerken met boenwas of terug oliën. 

9.3 Verwerkingstemperatuur: 

Handwarm poetswater. 

10. Materiaal: 

Dweil, poetsdoek schrobborstel, kan ook worden 

ingewerkt met een “Woodboy” met witte pad. 

11. Stockering: 

Koel en droog maar wel vorstvrij.  

12. Samenstelling: 

Sparoliezeep, etherische oliën, water. 

13. Gevaarklasse: 

Niet van toepassing. 

14. Veiligheidsvoorschriften: 

Alkalisch. Als Ecotec wasverwijderaar in de ogen komt, 

grondig spoelen met water.Ook niet giftige 

reinigingsproducten buiten het bereik van kinderen 

houden. 
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De gegevens van deze Technische Fiche dienen als hulpmiddel voor handelaars en gebruikers.  De gebruiker dient steeds na te gaan of het product gepast 
kan gebruikt worden op de betreffende doel of ondergrond. De Ecotec verven worden geproduceerd door Ecotec Naturfarben GmbH en worden verdeeld in 

de Benelux door: 
Ecotec Natural Paints   

info@ecotec-naturalpaints.be 
www.ecotec-naturalpaints.be 
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