
BIVOKS 
PRODUKTINFORMATION

GENEREL BESKRIVELSE

I generationer har Bivoks været anvendt til pleje og beskyttelse af møbler. Bivoks er et

miljøvenligt produkt baseret på naturlig voks, naturlig olie og har et VOC-indhold = 0. 

Anvend Bivoks indendørs på ubehandlede eller afslebne træmøbler.

En voksbehandling giver træets over ade en let beskyttelse mod smuds og

væskeindtrængning. Oliedelen trænger ned og mætter træet, mens voksen forbliver i

over aden og giver den ønskede beskyttelse.

På lysere træsorter tilføres træet en gylden glød. Ved polering opnås en mat til halvblank

over ade. Bivoks kan anvendes på alle træsorter.

Til private forbrugere og erhvervsmæssig anvendelse.

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: Indeholder bivoks, palmevoks og ikke hærdende

para nolie.

Emballagestørrelser: 0,23 liter.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 20 m² pr. liter.

Påføringsværktøj: Fnugfri bomuldsklud.

Over adetemperatur: Minimum 20 °C.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF: Ca. 2 timer.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke

udsættes for temperaturer under 5 °C.
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BRUGSANVISNING 

Ubehandlede/afslebne over ader: 
Over aden skal være ren, tør og fri for rester af rengøringsmidler. Eventuelle ujævnheder fjernes ved let slibning med nt sandpapir korn

180-240. Fjern slibestøv ved støvsugning og rengør over aden med en klud hårdt opvredet i rent vand.

Før påføring anbefales det at afprøve produktet på en ikke synlig del af møblet.

Anvend en fnugfri bomuldsklud og påfør voks i et jævnt, tyndt lag med cirkulære bevægelser.

Det bedste resultat opnås ved en rumtemperatur på ca. 20 °C.

Efter bearbejdning i ca. 15-20 minutter kan over aden efterpoleres med en hvid polersvamp eller maskinelt med hvid polereskive

påsat en boremaskine.

Hvis der efterfølgende er overskydende voks fjernes dette med en ren fnugfri klud, så over aden kommer til at fremstå med

ensartet glans.

Vedligeholdelse:

Rengør først over aden grundigt med Junckers TræRens blandet i forholdet 1-2 dl til 5 liter varmt vand.

Lad herefter tørre til over aden ikke længere føles fugtig.

Mellemslib med sort slibesvamp og fjern slibestøv.

Påfør som anvist under ”Ubehandlede/afslebne over ader”.

Regelmæssig rengøring: Foretages med en hårdt opvredet klud. 

SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter: 
F 14.3 - Junckers TræRens 
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