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KZ 199    400 ml
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POLIERZEEP (Glätteseife)  Kreidezeit

Bio Home, Britselaan – Zone Kamp C 12, 2260 Westerlo(Oosterwijk) www.natuurverf.be

Beschrijving
Olijfoliezeep wordt rond Marseille sinds de 
middeleeuwen gemaakt, maar sinds einde 16de 
eeuw is er sprake van industriële productie van 
Marseillezeep. De basisreceptuur is sindsdien niet 
veranderd. Boomoliën, voornamelijk olijfolie, 
worden voor het zieden van deze zeep gebruikt. 
Marseillezeep is vrij van kunstmatige tensiden e.a. 
synthetische hulpmiddelen. In water opgelost en op 
alkalische kalkoppervlakken zoals stuccolustro of 
tadelakt aangebracht, wordt een deel van de 
natuurlijke zeep in zgn. kalkzepen omgezet, die het 
wandoppervlak vochtigheid- en vuilafstotende 
eigenschappen verlenen zonder het 
diffusievermogen te verminderen.

Toepassingsgebied
Polierzeep dient als slotbehandeling met hoogglans 
effect voor stuccolustro- en tadelaktwerk.

Verbruik
ca. 50 ml. / m²

Eigenschappen
-thixotroop
-helder transparant
-hydrofoberend
-vuilafstotend
-op puur plantaardige basis 
-oplosmiddelvrij (opgelost in water)

Samenstelling
Marseillezeep (olijfoliezeep), kalksinterwater, 
kiezelzuur.

Verwerking
-Stuccolustro
De laatste Stuccolustro plamuurlaag 1 – 2 uren 
laten drogen. Daarna wordt de polierzeep met een
zachte platte kwast gelijkmatig aangebracht en 
aansluitend met een tot op 60 – 80°C opgewarmde 
Venetiaans- (kz4227/4228) of polierspaan (kz4225) 
gepolierd. Het verhitten van de spaan moet met 
een verwarmingsplaat of heteluchtblazer tussen-
door regelmatig herhaald worden. Het is zinvol om 
met 2 spanen te werken, zodat wisselend verhit en 
gepolierd kan worden.
-Tadelakt
Polierzeep wordt met een zachte kwast 
aangebracht. Na kort aantrekken met de steen 
polieren, waardoor een hogere glans wordt 
bekomen en het oppervlak vuil- en waterafstotend 
wordt, geschikt voor “natte” ruimten. Voor 
tadelaktwerk in spatwaterzones na 2 – 3 dagen een 
tweede keer polierzeep aanbrengen. Met een 
zachte katoenbal in een plasticzak gestopt, kan de
zeep op gelijkmatigee glans gepolierd worden

Reinigen van stuccolustro- en tadelakt-
opperlakken
Met water verdunde polierzeep en een zachte lap 
of spons vuil afwassen. Napolieren zoals onder 
tadelakt vermeld staat.

Bewaren
Koel, vorstvrij en luchtdicht gesloten opgeslagen, is 
polierzeep minstens 1 jaar houdbaar.

Reiniging van gereedschappen:
Direct na gebruik met warm water.

Veiligheid en milieu
Gevarenklasse: niet van toepassing. 
Bij spatten in de ogen met veel water, ook onder de 
oogleden, spoelen.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Allergiegevoelige personen a.u.b. de samenstelling 
lezen.

Met deze vertaling van het productinformatieblad geven we de 
adviezen van fabrikant Kreidezeit door, die gebaseerd zijn op 
zijn vaardigheden en praktijkervaring. 
Wegens de mogelijke verschillen van verwerkingsmethoden en 
omgevingsfactoren evenals de verschillende aard van de 
ondergronden, kunnen de hierin gegeven instructies in geen 
geval bindend zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de 
gebruiker om de geschiktheid van het product en de 
opbrengmethoden voor de specifiek te behandelen ondergrond 
zelf uit te testen op een proefvlak.
Technische aanpassingen kunnen het gevolg zijn van
productontwikkeling. Bij het verschijnen van een nieuw of 
gereviseerd informatieblad, verliezen deze instructies
automatisch hun geldigheid. De nieuwste productinformatie is bij 
Bio Home of Kreidezeit te bekomen evenals op 
www.natuurverf.be en www.kreidezeit.de.

Het origineel technisch merkblad is in het Duits beschikbaar op 
www..kreidezeit.de of kan op info@biohome.be opgevraagd 
worden.

© Deze door Bio Home c.v.b.a. gemaakte vertaling mag niet 
zonder haar schriftelijke toestemming voor commerciële 
doeleinden  gekopieerd noch gebruikt worden in eender welke 
vorm.
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