
	

WAX PROTECT 

Ver. 02/09/21 SWE 

TECHNISCHE GEGEVENS 

Basis: was, roestremmer en 
oplosmiddelen 

Kleur: transparant 

Verpakking: bidon 5 lit. 
 
Geur: lichte geur naar  oplosmiddelen  

Soortelijk gewicht:  0,67 g/ml  

Warmtebestendigheid: < +100°C 
	
	

Art. 630023 - 6300230 

	
	
	

MCS Belgium heeft alles gedaan om de informatie op deze info zo juist mogelijk weer te geven. Zij is het resultaat van onze testen 
en ervaring en is van algemene aard. Het is evenwel aan de gebruiker om zelf de geschiktheid van elk product voor hun toepassing 
te beoordelen. In geen geval is MCS Belgium aansprakelijk van enigerlei gevolgschade. De verplichtingen van MCS Belgium worden 
uiteengezet in de algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op dit product. 

Beschrijving 
Anti-hechtings- en beschermingsmiddel 
 
Eigenschappen 
- Beschermt duurzaam tegen roestvorming, corrosie, 

oxidatie, PU schuim, verf, lijm, enz. 
- Bestand tegen water, zout water en strooizout. 
- Vormt een soepele en goed hechtende droge laag. 
- Tast rubbers en synthetische materialen niet aan. 
- Unieke samenstelling, kan verwijderd worden met 

warm water zonder een oplosmiddel te gebruiken. 
 
Toepassingen 
- Bescherming van machines, kranen, tractoren en alle 

andere materialen uit ijzer of metaal die buiten staan 
en aan alle weeromstandigheden zijn blootgesteld. 

- Beschermen van oppervlakken bij gebruik van PU-
Foam tegen eventueel morsen tijdens het 
aanbrengen. 

- Beschermen van oppervlakken tegen spuitnevel bij 
schilder- en lakwerken.  

- Beschermen van allerlei metalen tegen vocht en vuil 
om vliegroest te vermijden, o.a. cirkelzaag, 
gereedschappen, enz. 

- Beschermen van matrijzen. 
- Wax Protect biedt bescherming tegen chemische 

dampen, o.a. chloordampen in zwembaden. 
- Anti-hechtingslaag bij het gebruik van lijmen; het 

reinigen van de lijmresten wordt een eenvoudige 
klus. 

- Beschermen van leidingen tegen roest en vuil, bij 
alle sanitaire installaties. 

- Scheepvaart algemeen, alle materialen die 
blootstaan aan vocht en water. 

- Bescherming van materialen voor overzees 
transport. 

- Zoutstrooiers. 
- Beschermen van naden van ventilatiesystemen. 
- Welness centers / sauna’s: bescherming van bouten, 

schroeven tegen vochtigheid. 
- Betonmolens: Wax Protect vormt een goede anti-

hechtingslaag tegen beton e.d. 
- Schoren / stutten. 
- Anti-hechting voor (UV) inkt. 
 

Gebruiksaanwijzing: 
- Bus goed schudden voor gebruik. 
- Vernevel Wax Protect en/of wrijf in met 

een borstel. 
- Gemakkelijk te verwijderen met warm 

water ≥60°C. 
- Oppervlakken dienen proper en droog te 

zijn. 
	

	


