TECHNISCHE FICHE

Loogbeits
PRODUCTBESCHRIJVING
Reactieve verouderingsbeits op waterbasis op basis van natuurlijke
en reactieve kleurstoffen. Loogbeits is bijzonder geschikt voor het
verouderen van looizuurhoudende houtsoorten zoals eik en grenen.
zorgt voor unieke afwerkingen. Enkel voor binnen gebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS
KLEUR
GLANSGRAAD
DENSITEIT
VISCOSITEIT
VLAMPUNT

afhankelijk van gekozen kleur
niet van toepassing
± 1 kg/l
zoals water
niet van toepassing

CONFORM DE EUROPESE DECO-PAINT NORM 2010 & ARBO RICHTLIJN VOOR BINNENGEBRUIK

VOORBEHANDELING
Kan gebruikt worden op geschuurd, geschaafd en geborsteld hout.
Men kan het hout voorbenatten om overlappingen te vermijden.

GEBRUIKSAANWIJZING

5L 1L

Voor gebruik goed oproeren en schudden. Met een borstel de loogbeits
royaal aanbrengen in de richting van de houtvezel. Nadien egaliseren
met een droge borstel. OPGELET: Loogbeits is een reactive beits, zorg
dus dat de beits egaal wordt aangebracht.
Men kan loogbeits ook aanbrengen met een drukspuit. Daarna dient
men de beits ook te egaliseren.

DROOGTIJD
Minimum 6 uur (reactietijd) bij kamertemperatuur.

UITSTRIJKVERMOGEN
10-15m2/l afhankelijk van de houtsoort, voorbereiding en schuurtegraad.

NABEHANDELING
Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische che aangegeven
gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen
en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld
naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient
de toepassing van dit product te toetsen aan de voor
hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.
Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen
garantie afgeleid worden.
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Na volledige reactietijd het oppervlak glad maken met een groene pad.
Nadien kan men de loogbeits afwerken met een olie of was. Voor gebruik
van een lak of vernis, gelieve de technische dienst van Ciranova te
contacteren.

PRODUCTINFORMATIE
Beschikbaar in 16 kleuren
houdbaarheid: 1 jaar in gesloten en ongeopende verpakking.
vorstvrij bewaren

BIJZONDERE MELDINGEN
Alleen roestvrij materiaal gebruiken. Alle materiaal direct na
gebruik met water reinigen. Dit product mag niet in de riolering
gegoten worden.
Het uiteindelijke kleur hangt oa af van de houtsoort, het schuren,
de voorbereiding en de aangebrachte hoeveelheid. Daarom is het
aangeraden om de kleur altijd eerst te testen!

