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TANTE POLLY is een boenwas van 

zeer hoge kwaliteit, vervaardigd 

volgens een aloud Zuid-Engels 

recept.  

 

Deze boenwas is samengesteld uit 

een mengsel van bijenwas, 

terpentijn en andere natuurlijke 

wassoorten. TANTE POLLY is 

beschikbaar in een natuurlijke, 

gele en antieke kleur en 

verleent een prachtige glans aan 

meubels en parket. Ze benadrukt 

de schoonheid van de nerven en 

beschermt het hout van z’n 

natuurlijke vijanden zoals 

uitdroging, vocht en insecten. 

 

TTooeeppaassssiinnggeenn  

 

**** = Uitstekend 

***     = Goed 

**  = Voldoende  

*  = Niet geschikt  

 

MMeeuubbeellss  
 
**** 

PPaarrkkeett  
 
**** 

  

VVeerrwweerrkkiinngg  oopp  mmeeuubbeellss  

 

TANTE POLLY dient gekozen te 

worden in functie van het meubel 

en de kleur ervan: ofwel 

natuurkleur voor ongekleurde of 

licht gekleurde meubels, ofwel 

antiekkleur voor donkere 

meubels. 

 

*Aanbrengen van TANTE POLLY 

De boenwas kan aangebracht 

worden met een borstel of een 

vod. Het hout moet de tijd 

krijgen om de boenwas op te 

nemen. Hoe langer men de boenwas 

laat indringen, hoe dieper de 

glans zal zijn. Idealiter 24 

uren laten drogen.  

 

 

 

 

 

 

*Opblinken van TANTE POLLY 

Voor het opblinken van een 

geboend meubel is het best om 

eerst te beginnen met een 

borstel met natuurlijke haren. 

Nadien kan men overgaan tot het 

opwrijven met een zachte 

katoenen doek. 

 

*Onderhoud 

Het volstaat om in de loop van 

het jaar het meubel op te 

wrijven met een katoenen doek om 

de glans te behouden. Na verloop 

van tijd dient de volledige 

bewerking herhaald te worden. 
 

VVeerrwweerrkkiinngg  oopp  ppaarrkkeettvvllooeerreenn  
 

*Aanbrengen van TANTE POLLY 

De boenwas dient bij voorkeur 

aangebracht te worden op een 

reeds met nitrocellulose 

grondvernis (bv. SBX SEALER NC-

20300) behandeld parket.  

 

*Opblinken van TANTE POLLY 

Bij voorkeur machinaal. 
 

PPrroodduuccttiinnffoo  

 
Ongeveer 2 jaar houdbaar in de 

originele gesloten verpakking.  

Gevarenklasse VbF: A II 

Gevarenklasse GGVS: Kl. 3 III  

 

Contacteer ons voor meer 

informatie over dit product. 

 
 
CODE: 

 

AD-90901     TANTE POLLY geel 

AD-90902     TANTE POLLY antiek 

AD-90903     TANTE POLLY natuur 

 

VERPAKKING:  0,5 L 

 

 

Door de veelzijdigheid van de producten, gebruiksmogelijkheden en 

de toepassingen wordt deze informatie enkel gegeven uit 

informatief oogpunt. Het is ten zeerste aangeraden om in ieder 

geval zelf te testen alvorens de uiteindelijke werken uit te 

voeren. De ervaring leert ons dat iedere gebruiker een eigen 

manier van werken ontwikkelt. Deze informatie, zowel mondeling als 

schriftelijk, werd gegeven op uitdrukkelijke vraag van de klant. 

Deze informatie steunt op onze meest recente kennis, maar houdt 

echter op geen enkele manier aansprakelijkheid in. De prijzen zijn 

aan verandering onderhevig - De inhoud van de technische fiches 

kan op elk moment gewijzigd worden door Basin ChemEco nv zonder 

voorafgaande verwittiging – Basin ChemEco nv is tot slot niet 

aansprakelijk voor resultaten die voortvloeien uit het foutief 

gebruik van het product en het niet correct naleven van de 

gebruiksaanwijzingen zoals bv. hoeveelheden, tijdstippen, ma-

teriaalkeuze, temperatuur, ondergrond, invloed van licht en 

dergelijke. 


