
Herdins Bivax är en ofärgad vax som används inomhus på bland annat möbler 
och skärbrädor - för en gyllene och motståndskraftig yta. Herdins Bivax går att 

applicera på träslag som ek, ask, lönn, furu och gran, som första behandling eller 
för att ge nytt liv till tidigare behandlade träytor. 

När du använder Herdins Bivax på möbler och andra ytor av trä motverkar bivaxet 
mot uttorkning samtidigt som träytan blir smuts- och vattenavvisande. Du ger 

träet skydd och vård samtidigt som det luktar härligt av honung vid applicering!

• Vattenavvisande - perfekt för 
bordsytor och skärbrädor 

• Skyddar och vårdar träet - som 
ett naturligare alternativ

• Gör ytan gyllene och doftar 
härligt av honung
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Underlag

Du kan använda Bivax som 
enda behandling eller under-

hålla tidigare behandlade ytor.

Åtgång
En förpackning räcker

till ca 4 m².

Förpackning
Plåtburk, 275 ml.

Torktid
15-20 min.

Innehåll
Bivax, mineralvax och 

paraffinolja.



KUNDERNAS TRE 
VANLIGASTE FRÅGOR 

Hur förbereder jag min yta för 
bästa resultat?
Se till att ytan är väl rengjord 
från smuts och annat innan 
du behandlar. Ytan ska också 
vara helt torr. 

Hur ofta ska jag använda Bivax?
Hur ofta du behöver underhålla 
på nytt med Bixaxen beror på 
vilken yta du behandlat - om 
ytan utsätts för mycket eller lite 
slitage till exempel. När du upp-
lever att ytan känns torr kan du 
applicera Bivax Creme på nytt!

Kan jag använda Bivax utom-
hus? 
Bivaxen är framtagen för att 
användas inomhus. Vi kan inte 
garantera resultat om produkten 
används utomhus. 

Förbehandling
Se till att ytan är ren och torr innan du börjar 
behandlingen med Herdins Bivax.

Applicering
Herdins Bivax appliceras med en mjuk luddfri trasa 
eller skurnylon i cirkelrörelser. Se till att du arbetar 
in bivaxet, det ska vara ett tunt lager. 
När hela ytan är behandlad väntar du i ca 15-20 
minuter innan du polerar ytan med en ren trasa 
eller skurnylon. 

Hantering & Lagring
Förvaras frostfritt i väl tillsluten 
originalförpackning, undvik spill, hud och 
ögonkontakt.

Avfallshantering
Rengjord förpackning källsorteras som plåt.

Tänk på att

När du behandlar med Herdins Bivax rekommende-
rar vi att rumstemperaturen är 20 grader. 

?

GÖR SÅ HÄR

För mer info gå in på; herdins.se

Herdins Färgverk AB • Sundbornsvägen 8, 791 47 Falun • mail@herdins.se • herdins.se 
Inspiration, DIY, återbruk: @herdinsfargverk • #herdins


