Technische Fiche

Aquapad
Productbeschrijving
Ciranova Aquapad is een watergedragen houtkleursel voor het
aankleuren van alle houtsoorten voor binnengebruik. Aquapad
geeft het hout een gelijkmatig uitzicht en doet de houtnerf tot zijn
recht komen. Door zijn speciale samenstelling en het gebruiksgemak is de Aquapad uitermate geschikt voor het kleuren van grote
oppervlaktes zoals parket.

Technische gegevens
Kleur

Beschikbaar in 16 kleuren

Vaste stofgehalte

afhankelijk van het kleur

densiteit

afhankelijk van het kleur

viscositeit

+/- 11” DIN 4 bij 20°C

Voorbehandeling
Het hout vooraf schuren met schuurpapier korrel 120 tot 150. Na
het schuren dient men het schuurstof zorgvuldig te verwijderen.

Gebruiksaanwijzing
VOOR GEBRUIK GOED OPROEREN. Het is aangeraden om de
gekozen kleur eerst te testen alvorens de volledige oppervlakte
te behandelen. Tijdens het gebruik dient men de Aquapad regelmatig op te roeren.
Voor afwerking met een vernis (Aquafix gamma) kan men een verharder toevoegen (In de zomer: 5% verharder - in de winter 10%
verharder) of dient men de Aquapad eerst te fixeren met een Hardwaxoil Magic of Full Solid (Kleurloos, Naturel of Naturel wit).
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Indien men de verharder toevoegt dient men rekening te houden
met een potlife van +/- 3 uur. Het is aangeraden om enkel tussen
te schuren na het aanbrengen van de eerste beschermlaag. Indien men gaat tussenschuren na het aanbrengen van de Aquapad
bestaat het risico op kleurverschil.
Aquapad kan men rechtstreeks aanbrengen met een boenmachine. Indien men Aquapad eerst aanbrengt met een rol of borstel dient men te egaliseren met een boenmachine (witte of beige
pad). Gebruikte pads mogen niet op de vloer blijven liggen om
kleurverschillen te voorkomen.

Droogtijd
- Droog na +/- 3 à 4 uur
Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele
gebruiker. De in de technische fiche 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.

Uitstrijkvermogen
10 - 15 m²/liter afhankelijk van de houtsoort.

nabehandeling
Na droging moet de Aquapad beschermd worden met een Hardwaxoil , parketwas of watergedragen vernis (enkel wanneer de
harder werd gebruikt)

Productinformatie
Produced by Debal Coatings nv
Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare
tel +32 (0) 51 30 11 40
fax +32 (0) 51 31 26 48
www.ciranova.be
ciranova@ciranova.be

Alle kleuren zijn onderling mengbaar en kunnen verdund worden
met water. Houdbaarheid: 1 jaar in gesloten originele verpakking.

Bijzondere meldingen
Aquapad is niet vorstbestendig, daarom niet onder de 5°c gebruiken en vervoeren. Geen materialen gebruiken die kunnen roesten.
Het uiteindelijke kleur hangt af van de houtsoort, het schuren, en
de aangebrachte hoeveelheid. Daarom is het aangeraden om de
kleur altijd eerst eens te testen!

