TECHNISCHE FICHE

Politoervernis
PRODUCTBESCHRIJVING
Mengeling van natuurlijke Indische gomlak met gedenatureerde
witte ethyl alcohol.

AANWENDING
Voor gesloten dure houtsoorten. Na het aanbrengen van diverse
lagen met een katoenen tampon bekomt men een zeer hoogglanzend oppervlak. Kan evenwel ook aangewend worden op
open porie-hout als grondlaag.

VOORBEHANDELING
Het te behandelen hout vooraf goed opschuren.

GEBRUIKSAANWIJZING
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Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische ﬁche aangegeven
gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen
en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld
naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient
de toepassing van dit product te toetsen aan de voor
hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.
Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen
garantie afgeleid worden.

Vooraf opmerken dat, om zeer hoogglanzende oppervlaktes te
bekomen, een ervaren politoerder nodig is om het gewenste
resultaat te bekomen. Men verdeelt een weinig tripoli- of puimsteenpoeder op het houtoppervlak, voedt de tampon met een
weinig politoervernis en alcohol en wrijft in ronde bewegingen de
tampon over het houtoppervlak. Men werkt door tot de tampon
volledig droog is gewerkt. Laten overnachten en nadien de vorige
handeling herhalen indien de houtsoort nog niet volledig is
gevuld. Nadien worden nog meerdere lagen politoervernis aangebracht tot het houtoppervlak een spiegeleffect bereikt. Tijdens
het inwrijven van de tampon wordt nu en dan een beetje paraffineolie op de tampon gesmeerd om het glijden van de tampon te
vergemakkelijken. Door het gebruik van deze olie moet later het
oppervlak uitgeklaard worden: namelijk het verwijderen van de
vettige uitslag die het gebruik van deze olie meebrengt. Dit gebeurt
door op het laatste alleen nog ethylalcohol in de tampon te doen.

DROOGTIJD
Na iedere handeling laten overnachten.

NABEHANDELING
Na het bekomen van een voldoende glans kan ook een boenwas
gebruikt worden.

PRODUCTINFORMATIE
Beschikbare kleuren: kleurloos, geel, kerselaar, mahonie, noot en
eik. Licht ontvlambaar.
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BIJZONDERE MELDINGEN
Door de arbeidsintensiviteit van dit product wordt het alleen
gebruikt voor edele gesloten houtsoorten. Het kan evenwel ook
gebruikt worden als grondlaag na het kleuren van het hout. Nadien kan geboend of vernist worden.

