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Vesting Wax & Clean is tevens onderdeel van 
het Vesting Onderhoudspakket

Productblad

another product from vesting lab.

KENMERKEN

-  Reinigend en vernieuwend
- Op waterbasis
-  Eenvoudig in gebruik

Vesting Wax & Clean is een op water  
gebaseerd onderhouds- en reinigingsmiddel 

ineen voor met (hard)wasolie of was  
geïmpregneerde behandelde  

houten vloeren. 

KWALITEITEN

-  Onderhoudsmiddel, op waterbasis voorzien van natuurlijke wassen. 
Reinigt en draagt bij aan het in stand houden van de slijtlaag.

TOEPASSINGEN

-  Met (hard)wasolie of UV olie 
behandelde oppervlakken

KLEUREN

- Naturel

VERPAKKINGEN

- 15 x 1 ltr.
- 9 x 2,5 ltr.
- 4 x 5 ltr.

De Vesting levert alle benodigde onderhouds-, reinigings-, 
service- en reparatieartikelen die nodig zijn ter onder-

steuning van houten oppervlakken behandeld met (hard)
wasolie of UV olie. Vesting producten staan bekend om 

hun uitstekende slijtvastheid en goede waterbestendigheid. 
GEBRUIKSAANWIJZING

Wacht na het aanbrengen van de laatste 
(hard)wasolie- of olielaag minimaal 21 dagen 
met het aanbrengen van Wax & Clean.

Deze manier gebruikt u wanneer u de vloer 
wilt opfrissen op de belopen plaatsen: 
Voeg 200 - 300 ml Wax & Clean toe aan  
10 liter water. 

Instructiemethode 1
Vul het mengsel, Wax&Clean en water, af 
in een sprayflacon. Pak een stofdweil (bijv. 
Swiffer) voorzien van een pluisvrije doek. 
Spray de pluisvrije doek totdat het licht-
vochtig aanvoelt. Spray ook een stuk vloer 
in met het gemaakte mengsel. Pas op voor 
het overmatig aanbrengen! Dweil de vloer 
gelijkmatig en voorkom plasvorming. Indien 
dit toch voorkomt direct verwijderen met de 

dweil. Herhaal dit proces totdat de hele vloer 
gereinigd is. Zorg ervoor dat u blijft werken 
met een schone dweil.

Instructiemethode 2
Gebruik een dweilmop en maak deze 
lichtvochtig met het mengsel. Dweil de vloer 
gelijkmatig een voorkom plasvorming op de 
vloer. Mocht dit voorkomen, overtollig vocht 
direct verwijderen. Laat de vloer minimaal  
20 minuten drogen.

Onderhoudsadvies
Voor periodieke reiniging (wekelijks,  
tweewekelijks, maandelijks)

Bewaren
In originele, gesloten verpakking vorstvrij 
bewaren.


