Gebruiksaanwijzing SHELLAWAX en EEE-ULTRASHINE

Lees deze gebruiksaanwijzing goed door,
volg hem op en bewaar hem!

Productinformatie
De Shellawax-producten zijn voedselveilige, één-laags afwerkingsproducten die speciaal ontwikkeld zijn voor het afwerken
van houtdraaiwerk en daarnaast ook gebruikt kunnen worden voor het afwerken van houtsnijwerk, kunststoffen, steen etc.
Tijdens aanbrengen in de draaibank wordt wrijvingswarmte opgewekt waardoor de Shellawax ín het hout smelt en daar één
geheel mee gaat vormen. De afwerking komt dus niet óp, maar ín het werkstuk te zitten en is daardoor veel lastiger te
beschadigen dan een conventionele afwerking. Met één en hetzelfde product kunnen bovendien zowel hoog- als zijdeglansafwerkingen worden aangebracht. De Shellawax-producten zijn gebaseerd op een mix van speciale, harde schellak en diverse
soorten was waaronder carnauba- en bijenwas en geven -mits juist aangebracht- een briljante afwerking die tevens voedselveilig is.
De harder in de Shellawax-producten wordt geactiveerd tijdens het aanbrengen van het product. Zodra het oppervlak
droog is (vrijwel onmiddellijk) begint een onzichtbaar verhardingsproces dat circa 3 weken duurt. Gedurende deze tijd is
de afwerking nog niet op volle sterkte en dient uw werkstuk derhalve bij voorkeur niet in aanraking te komen met water,
alcohol etc. Het kan echter wel direct aangepakt en gebruikt worden zonder dat u het verhardingsproces daarmee verstoord.
Gebruik
Vóórdat u één van de Shellawax-producten gaat gebruiken dient er eerst uitgebreid aandacht besteed te worden aan het
voorbereiden van uw werkstuk. Hoe beter en fijner u schuurt hoe briljanter de glans zal zijn en hoe beter het werkstuk zijn
glans zal behouden. Het gebruik van Shellawax op matig geschuurde producten is onzes inziens dan ook zonde van zowel de
tijd, als van het product. De juiste werkwijze voor het aanbrengen van een Shellawax-afwerking is als volgt.
Voor een prima glans
 Schuur tot tenminste korrel 400 en vervolg met óf EEE-Ultrashine of met nog fijner schuurpapier tot tenminste korrel 800.
 Shellawax liquid/vloeibaar SCHUDDEN voor gebruik ! Shellawax cream: voor ieder gebruik ROEREN , dus niet schudden!
 Stop de draaibank, breng wat Shellawax aan op een schoon stukje doek/(keuken)poetspapier en smeer het werkstuk daar
vlot en gelijkmatig mee in. Klein werk kunt u eventueel aanbrengen met draaiende motor, maar doet u dat bij iets groter
werk dan hangt de meeste Shellawax aan het plafond.
 Start de draaibank, druk het vochtige deel van doek/(keuken)poetspapier stevig tegen het werkstuk en schuif langzaam
over het hele oppervlak.
 Voor kleinere werkstukken kan Shellawax-liquid (vloeibaar) direct vanaf doek/(keuken)poetspapier worden aangebracht.
 Bij het aanbrengen van Shellawax op schalen (gebruik hiervoor de Shellawax-cream variant) werkt u vanuit het midden
naar de rand en gaat u vervolgens nog 3-4 keer snel over het hele oppervlak heen om zeker te zijn dat u een gelijkmatige
laag heeft aangebracht.
 Voor groot werk (30 cm en meer) maakt u een mix van Shellawax-liquid (vloeibaar) en Shellawax-cream in de verhouding
van 50/50 om een crème te krijgen die langer verwerkbaar blijft. De genoemde verhouding is slechts een indicatie en kan
zonder problemen worden aangepast afhankelijk van het werkstuk of uw persoonlijke voorkeur.
 Zorg er voor dat tijdens het aanbrengen van de Shellawax de draaibank op een hoog doch veilig toerental is ingesteld,
zodat voldoende warmte kan worden ontwikkeld voor het insmelten.
Voor echte hoogglans
 Schuur het werkstuk op tot korrel 1200 en breng de Shellawax aan als hierboven beschreven.
 Schuur nu het werkstuk nogmaals op met korrel 2000 en/of met behulp van het product EEE-Ultrashine.
 Breng een tweede laag Shellawax aan die bestaat uit 50% Shellawax-liquid (vloeibaar) en 50% Shellawax-cream.
 Let op: deze tweede laag komt wel óp het werkstuk te liggen en is derhalve makkelijker te beschadigen.
Voor zijdeglans
 Voor het verkrijgen van een zijdeglans brengt u Shellawax-cream aan op het stilstaande werkstuk en laat u dit 5 tot 10
minuten drogen. Vervolgens start u de draaibank en wrijft u het werkstuk op met een droge, schone doek en lichte druk.
Als u vóór het aanbrengen de Shellawax-cream verdunt met wat Shellawax-liquid (vloeibaar) werkt dit nog iets prettiger.
Het geheim van een briljante afwerking zit in de juiste voorbereiding van het werkstuk!
Tijdens de voorbereiding doorloopt u achtereenvolgens tenminste de volgende korrels: 180 (of nog grover indien nodig), 220,
280, 320 en 400. Voor pennen en andere werkstukken die van dichtbij worden bekeken gebruikt u daarna ook zeker nog de
korrels 600, 800, 1000 en 1200. Uw beste werk verdiend tot slot nog de korrels 1500 en 2000. Indien schuren niet uw meest
favoriete bezigheid is, kunt u in plaats van of naast de fijnste korrels het product EEE-Ultrashine gebruiken om de schuurtijd
aanmerkelijk te verkorten.
Tips en advies
 Probeer alle producten eerst uit op afvalstukken vóór u ze op uw serieuze werkstukken gebruikt.
 Houd de verpakkingen gesloten als ze niet in gebruik zijn.
 Bewaar geen doekjes in de potten; werk steeds met schoon materiaal.
 Als Shellawax-cream wat dikker wordt; roer de cream dan goed om de cream weer vloeibaarder te maken.
Dit mag zo vaak u wilt zonder dat de kwaliteit van het product daardoor aangetast wordt.
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 Sluit fles/pot goed af; maak na gebruik dop/rand goed schoon alvorens dop/deksel op de fles/pot te doen anders sluit de
deksel niet goed af en kan m.n. de CREAM uitdrogen. CREAM kan snel uitdrogen: pot niet open laten tijdens gebruik.
 Als de cream dik is geworden doordat u vergeten bent de deksel op de pot te doen, roer de inhoud goed en voeg
desgewenst eerst een beetje Shellawax-liquid (vloeibaar) toe om de cream vloeibaarder te maken.
 Shellawax kan worden aangebracht over waterbeits; beitsen op oliebasis geven geen goede resultaten.
 Op schalen en ander groot werk kan het voorkomen dat u na het aanbrengen nog streepjes ziet. Deze worden veroorzaakt
door de structuur van de doek en de snelheid waarmee de Shellawax-producten drogen. Om dit op te lossen schuurt u het
e
e
werkstuk na het aanbrengen van de 1 laag op met korrel 1200 of EEE-Ultrashine en brengt u een 2 laag Shellawax aan.
Pas op!
 (De spatten van) de Shellawax-producten kunnen de vloer van uw werkplaats erg glad maken. Laat dus gerust draaikrullen
op de vloer liggen en ruim spatten of gemorste producten direct op.
 Shellawax kan als afbijt werken op geschilderde of gepolitoerde producten; ruim spatten dus direct op.
 Als u voor het aanbrengen gebruik maakt van bijvoorbeeld kwasten of ander gereedschap maak dat dan direct schoon met
ethanol of gedenatureerde alcohol (www.ethanol-alcohol.nl); als u de Shellawax hard laat worden is het gebruikte
gereedschap waardeloos.
 Shellawax-producten bevatten in vloeibare vorm alcohol-oplossingen en terpentijn. Houd de producten dus verwijderd van
open vuur, vonken en andere ontstekingsbronnen. Tijdens aanbrengen vervliegen de genoemde stoffen waarna er een
voedselveilige, onbrandbare afwerking achterblijft.
 Niet inslikken, contact met ogen en langdurig contact met de huid vermijden evenals het inademen van de dampen.
 Houd alle genoemde producten buiten bereik van kinderen!
U krijgt geen prachtig resultaat?
 Geef niet de Shellawax de schuld maar:
 Lees de gebruiksaanwijzing nog eens door en volg deze ook daadwerkelijk op.
 Nog steeds geen succes? Kijk op www.woodturning-polish.eu voor meer informatie of neem contact met ons op
via info@woodturning-polish.eu
De verschillende producten op een rij
 Shellawax liquid (vloeibaar)
Wordt gebruikt voor kleinere werkstukken (tot circa 10 cm) om samen met Shellawax-cream een mix te maken voor (zeer)
groot werk en om Shellawax-cream zo nodig te verdunnen. Dit heeft bovendien een nog iets hogere glans dan de creamvariant.
 Shellawax cream
Wordt onverdund gebruikt voor werkstukken van gemiddelde grootte en kan verdund met Shellawax ook voor (zeer) groot
werk worden toegepast. Voordelen van cream zijn dat deze minder v/h werkstuk wordt afgeslingerd en langzamer droogt.
 EEE-Ultrashine
Dit is een schuurpasta die speciaal is ontwikkeld om in combinatie met de Shellawax-producten gebruikt te worden. Het
heeft de eigenschap om een groot deel van de schuurkrassen te verwijderen, reduceert de tijd die nodig is om het werkstuk
te schuren drastisch en laat een oppervlak achter dat direct met een van de Shellawax-producten kan worden afgewerkt.
Deze pasta kan bovendien ook worden gebruikt als een afwerking op zich voor onderdelen of werkstukken van kunststof en
voor sommige steensoorten. Politoerwerk en andere afwerkingen zoals (Danish) olie, polyurethaanlak, cellulose lakken en
dergelijke kunnen met deze pasta keurig worden afgewerkt om de laatste stofjes te verwijderen of om een “drogere” glans
te verkrijgen in plaats van de “plastic-achtige” glans die sommige van deze producten kunnen hebben. Het effect van deze
pasta is te vergelijken met het conventioneel schuren tot ongeveer korrel 4000. Schuur vóór het gebruik van deze pasta
tenminste tot korrel 400, breng vervolgens met een schoon stukje doek/(keuken)poetspapier een laagje pasta aan op uw
stilstaande werkstuk, start de draaibank en bewerk het oppervlak zoals u dat ook doet met schuurpapier. Zodra u klaar
bent verwijderd u de resten en de achtergebleven schuurkorreltjes met een schoon droog stukje doek/(keuken)poetspapier
en werkt u het werkstuk verder af met één van de Shellawax-producten. Als u de pasta iets te stug vindt kunt u vóór het
aanbrengen een beetje terpentijn op uw doek doen om de pasta te verdunnen of mengt u een beetje terpentijn met wat
pasta in een apart, niet-metalen, bakje.
! EEE-Ultrashine wordt zwart als het in contact komt met metaal. Dus als uw werkstuk metalen onderdelen heeft (bijv. een
pen) werk dan steeds naar het metaal toe om te voorkomen dat er zwarte strepen op het hout komen.
Aansprakelijkheid
Hoewel wij, samen met vele duizenden gebruikers over de hele wereld, overtuigd zijn van de kwaliteiten van de door ons
aangeboden producten kunnen noch wij, noch de fabrikant op enigerlei wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor problemen
en/of schade die direct of indirect is ontstaan of is veroorzaakt tijdens of door het gebruik van deze producten. Probeer vóór
toepassing dan ook de te gebruiken producten uit op een afvalstuk. Hiermee krijgt u gevoel voor de betreffende producten
en worden eventuele problemen tijdig onderkent. Indien u niet akkoord bent met deze beperkte aansprakelijkheid en de
producten al heeft gekocht, retourneert u deze dan ongeopend en, indien van toepassing voldoende gefrankeerd, aan ons
onder vermelding van uw naam, adres, bank- of gironummer en de naam en plaats van degene waar u de producten van
heeft gekocht. Zodra wij de producten in goede staat hebben ontvangen betalen wij uw volledige aankoopbedrag terug.
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