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Wax & Paint Remover 

Omschrijving: 
Painting the Past Wax & Paint Remover is een hoogwaardige, ecologische remover op waterbasis.  

Toepassing: 

Painting the Past Wax & Paint Remover  is speciaal ontwikkeld voor het veilig verwijderen van was, 

olie, vernis, lijm en watergedragen verf. 

Belangrijkste kenmerken: 

* Veilig in gebruik  * Geen schadelijke dampen  * PH-neutraal 
* Niet giftig   * Niet bijtend op de huid  * Prettig te verwerken 
* Oplosmiddelvrij  * Effectief    * Milieuvriendelijk 
 

Verkrijgbaarheid: 

Painting the Past Wax & Paint Remover  is verkrijgbaar in 1 liter verpakking. 

Inwerktijd en verbruik: 

Inwerktijden: 

5 minuten tot 4 uur afhankelijk van de dikte van de was of verf. 

Verbruik:  

ca. 4-6 m2 per liter. (afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode) 

Verwerking: 

Aanbrengen: 
Painting the Past Wax & Paint Remover  kan met een kwast of roller aangebracht worden. 
 
Verwerkingstemperatuur: 
Verwerk Painting the Past Wax & Paint Remover bij temperaturen tussen 8oC en 25oC. 
 
Voorbereiding: 
Painting the Past Wax & Paint Remover is geschikt voor het verwijderen van zowel was als verflagen. 
De witachtige gel in een dikke laag aanbrengen met een kwast en laten inwerken. Afhankelijk van de 
ondergrond kan dit 5 minuten tot 4 uur duren.  
Daarna kan de verf of waslaag met behulp van een plamuurmes of schuurmatje eenvoudig 
verwijderd worden. In geval van meerdere lagen of een hardnekkige toplaag, bovenstaande herhalen 
tot het gewenste resultaat. 
Na het verwijderen van de verf/was de ondergrond afnemen met schoon water.  
Nadat de ondergrond droog is kan deze geschuurd en geschilderd worden. 
 
TIP: Voor gebruik adviseren we om een proefvlakje te maken om de werking van de Painting the Past 
Wax & Paint Remover op uw ondergrond te testen. 
Breng over de laag Remover een stuk huishoudfolie aan om de werking te versnellen. 
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Let op: Painting the Past Wax & Paint Remover dient bij het verwijderen van meerdere lagen verf of 
wax ook in meerdere lagen aangebracht te worden, waarbij de wax of verf tussendoor verwijderd 
wordt. 

 
Vraag advies aan een vakman of neem contact op met Painting The Past (info@paintingthepast.nl of 
0475-335632) bij ondergronden die niet meer in goede staat zijn zoals bv. houtrot.  
Ondergronden dienen voor het schilderen goed ontvet en geschuurd te zijn. 

 

Houdbaarheid: 

Onaangebroken en originele verpakking bij een temperatuur tussen 5oC en 25oC 2-3 jaar. 

Beschermen tegen vorst en hitte. 

Bewaar restanten in een glazen pot of in een andere, kleinere, goed afsluitende verpakking. 

Painting the Past Wax & Paint Remover binnen 6 maanden na aankoop gebruiken.  
Na deze datum aanvaarden wij geen verantwoording voor verminderde kwaliteit van de inhoud of 
verpakking. 

 

Afvalverwerking: 

Painting The Past producten zijn gebaseerd op water: toch mogen restanten niet worden 
weggespoeld door de afvoer. Afval moet worden afgevoerd in overeenstemming volgens de 
milieubescherming wet van 1990 en de daartoe behorende voorschriften. 
 Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke milieudienst. 

 

Milieu en gezondheid: 

Alle Painting the Past producten voldoen aan de laatste milieuvoorschriften ten aanzien van het 
gehalte vluchtige stoffen (VOS-Vluchtige Organische Stoffen) in de verf en zijn eco-vriendelijk. 
 
Painting the Past Wax & Paint Remover is oplosmiddelvrij, PH-neutraal  en bestaat voornamelijk uit 
water maar is toch effectief in het verwijderen van was, laksoorten en vernis.  
Wax & Paint Remover  bevat geen schadelijke dampen en is niet giftig.  
Painting the Past Wax & Paint Remover  veroorzaakt geen brandwonden op de huid. 
 Er zijn geen R en S- zinnen van toepassing op dit product.  
Vermijd contact met huid en ogen, in het geval van contact met ogen, evt. lenzen direct verwijderen 
en ogen spoelen met overvloedig spoelen met stromend schoon water.  
Lenzen niet meer gebruiken, deze zijn aangetast door de remover. 
Niet mengen met andere schoonmaakmiddelen. 
Buiten bereik van kinderen houden. 
Meer informatie over Painting the Past Wax & Paint Remover en de productveiligheid zijn te 
verkrijgen, via het veiligheid informatieblad op www.paintingthepast.nl of tel 0031(0)475335632.    
 

Milieu: 
VOS gehalte g/l:     0,0gr/l  
Classificatie:       minimaal  
VOC 2010 max toegestane aantal gram per liter  0,0g/l 
Categorie       A        
PH       Neutraal  

mailto:info@paintingthepast.nl
http://www.paintingthepast.nl/
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De informatie op dit informatieblad is zover ons bekend en volgens onze ervaring correct.  
Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, daar ondergrond, toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze 
invloed liggen. Het is altijd mogelijk vooraf informatie op te vragen via info@paintingthepast.com. 
De geleverde informatie ontslaat gebruikers  niet van de verantwoordelijkheid, de kleur vooraf te controleren, 
eigen testen en proeven uit te voeren m.b.t. de ondergrond, noch houdt de informatie juridisch bindende 
garantie van bepaalde eigenschappen of geschiktheid voor een bepaald doel in. 
Wij accepteren daarom geen aansprakelijkheid voor de prestaties van de producten voortkomend uit dergelijk 
gebruik die hoger is dan de waarde van de door ons geleverde goederen. 
Bij het verschijnen van een nieuw productinformatieblad vervalt deze editie. 


