BEITS HYDRO KLEUR
BESCHRIJVING
BEITS HYDRO KLEUR is een impregnatiemiddel om alle
houttoepassingen binnen en buiten te kleuren. BEITS
HYDRO KLEUR kan ook gebruikt worden als
afwerkingsproduct.
BEITS HYDRO KLEUR vergemakkelijkt het onderhoud.

EIGENSCHAPPEN
Kleurt het hout
Voedend voor het hout
Makkelijk te verwerken
Kan worden afgewerkt met vernis
Niet filmvormend

HOUDBAARHEID
Droog is het product minimum 1 jaar houdbaar in
oorspronkelijke gesloten verpakking.

TOEPASSING
BEITS HYDRO KLEUR kan worden toegepast op
tuinmeubelen, terrassen, houten afsluitingen, poorten,
kasten, ramen, deuren, …

BEPERKINGEN
Niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en
oppervlak onder de 10°C of boven de 30°C is.
Relatieve vochtigheid max 80%
Zorg voor ventilatie tijdens drogen en vermijd direct
zonlicht.
Raadpleeg steeds veiligheidsinformatieblad

VEILIGHEID EN
HYGIENE
Zie Veiligheidsinformatieblad.
Buiten bereik van kinderen houden.

REINIGING
water, het is aanbevolen uw gereedschap achteraf te
behandelen met YOB Brushcon om roestvorming en de
conditie van de haren hoog te houden.

BEITS HYDRO KLEUR
PRODUCT INFORMATIE
Kleuren
? Standaard ( Ready Mix )
Transparant
? Basissen voor PAINTFACTORY kleurenmengsysteem
Base TR
Volgens Paintfactory wood collection.
? Speciale kleuren :
Contacteer PAINTFACTORY voor verdere inlichtingen.

Technische Bijstand
Wordt verkregen via een erkend PAINTFACTORY verdeler.
U vindt dit terug op www.PAINTFACTORY.be

Volatiele organische stoffen
Klasse A/j. Grenswaarde 2010: 130 gr/L. Product met
maximum 130 gr/L VOS. Dit product bevat max : 130 gr/L

Technische Data
Bindmiddel technologie

Zelfvernettend acrylaat

Vaste stoffen in volume%

11.35

%

Vaste stof in Gewicht %

13.27

%

Verbruik

8-10

m²/L

Natte laagdikte

123

µm

Droge laagdikte

14

µm

Droogtijd : Stofdroog

20°C

30

min.

Overschilderbaar na

20°C

4

u

Densiteit

20°C

1

Kg/L

BEITS HYDRO KLEUR
ONDERGROND, VOORBEREIDING EN
GRONDLAGEN
De ondergrond dient schoon,draagkrachtig en droog te zijn en vrij van was, vet en stof. Nieuw hout eerst heel fijn
opschuren met een korrel P240 alvorens te behandelen. Bestaande verflagen dienen verwijderd te worden door te
schuren met korrel P120. Opwerking van de houtvezels na de eerste laag opschuren met heel fijn schuurpapier korrel
P240 en stofvrij maken. Daarna onmiddellijk nieuwe laag aanbrengen.
BEITS HYDRO KLEUR dient niet verdund te worden voor gebruik.

VERWERKING EN
VERDUNNING
Je kan BEITS HYDRO KLEUR plaatsen met een borstel, rol of spuittoestel. Goed schudden voor gebruik. Afhankelijk van
het gewenste kleurresultaat kan 1 of 2 lagen worden aangebracht. Indien het gebruikt wordt als afwerking, zijn 2 rijkelijk
aangebrachte lagen noodzakelijk. Na de eerste laag, goed laten drogen. Vermijd direct zonlicht en hoge temperaturen bij
het plaatsen. Als filmvorming niet gewenst is raden we aan overtollig product na enkele minuten te verwijderen met een
droge borstel.
Het is aan te raden om het product eerst te testen alvorens het aan te brengen op het volledige oppervlak. Probeer ook
per paneel te werken om overlaps te vermijden. Hogere laagdiktes zorgen voor een verdonkering.
Indien overtollig product wordt weggenomen, is het product ook niet filmvormend.

TECHNISCHE RAADGEVINGEN
Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad
opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen PAINTFACTORY te contacteren. Deze technische
informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze
aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote
verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige
verwerker vragen.

