
Technische Fiche 
Eigenschappen: StucHardWaxOil (SHWO) is een ‘high solid’, 1-component urethaan gemodificeerde alkyde olie met wax 

toevoeging. SHWO dringt in de Stuc en geeft een uitstekende matte bescherming tegen  de meeste huishoudelijke vlekken en 

vocht. Na drogen van de 2° laag door middel van vochtige spons controleren of de Stuc waterdicht is en eventueel plaatselijk 

bijwerken.. Bij ruwe afwerking of diepe poriën ev. een extra laag aanbrengen. SHWO heeft een verdonkerende en vergelende 

invloed op de kleur en geeft een weinig glans. SHWO kan eventueel gepigmenteerd worden om deze invloed op te heffen.  

Op Stuc in Ivory kleur, kan de SHWO met 5% Ivory gepigmenteerd worden, andere lichte kleuren tot 1% Ivory toevoegen 

aan SHWO. (Steeds een kleine test uitvoeren om uiteindelijke kleur te beoordelen) 

 

Toepassing: Verpakking steeds oproeren of schudden voor gebruik, eventueel licht opwarmen om vloeibaarder te maken. 

SHWO in 2 zeer dunne, gelijkmatige lagen inwrijven met een niet pluizende spons. Borstel of rol zijn niet geschikt. Stof-

droog na 1 uur. Wachttijd tussen 2 lagen, 10 uur. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen toepassen. Draag handschoenen. 

 

Ondergrond: De Stuc moet volledig droog zijn.  

 

Specificaties: Op basis van natuurlijke plantaardige oliën en wassen (o.a. lijnzaad en soja olie, carnauba wax). Bevat 

siccatieven. Dit product voldoet aan EU verordening 2004/42/EG, max. VOC gehalte < 500 g/L (Cat. i – SG 2010) 

 

Verbruik: ca. 0,5 liter / 10 m² in 2 lagen, afhankelijk van de zuigkracht van de Stuc.  

  

Aanbevolen gereedschap: Materiaal reinigen met white spirit. 

In vloeibaar product gedrenkte sponzen onmiddellijk uitwassen of in luchtdicht afgesloten houder opbergen (gevaar voor 

zelfontbranding). 

 

Opslag: Ongeopend bewaren in een koele omgeving, gedurende 5 jaar. 

 

Onderhoud: Eerste 24 u niet belasten. 

Om onderhoud te vergemakkelijken kan een dun laagje StucSoap  aangebracht worden. Droog reinigen of dweilen met 

StucSoap.  Indien na verloop van tijd door vocht donkere vlekken optreden, opnieuw een laag SHWO, eventueel plaatselijk 

aanbrengen. SHWO kan bij sterke vervuiling verwijderd worden met een solvent ( aceton, white spirit,… ) en nadien 

opnieuw toegepast worden. 

  

Veiligheidsvoorschriften: Ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Herhaalde 

blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Inademing van nevel/damp vermijden. Alleen buiten of in een 

goed geventileerde ruimte gebruiken.  

Beschermende handschoenen/beschermende kleding/  oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.  BIJ CONTACT MET 

DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. NA INADEMING: Het slachtoffer in de frisse lucht 

brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.  

Bevat: Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cycli-sche, < 2% aromaten.Bevat : 2-butanononoxime, kobaltzeep. 

Kan een allergische reactie veroorzaken. 

                                                           Waarschuwing 

 Opmerking :  

Stoopen & Meeûs neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar producten, maar neemt geen  

enkele verantwoordelijkheid m.b.t. de verwerking van deze producten.   
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