Technische Fiche

vintage

Kleuren: Dune, Drift, Snow, Ice
Voor Vintage ‘F’ & Vintage ‘S’ gelieve de
respectievelijke techische fiches te raadplegen

Productbeschrijving
Ciranova Vintage is een watergedragen reactiebeits om eiken een
verweerde ‘vintage’ uitstraling te geven.

Technische gegevens
densiteit

1-1,15

Conform de europese deco-paint norm 2010

Voorbehandeling
Het hout vooraf schuren met korrel 100 tot 120. 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 Vintage regelmatig
op te roeren.
Breng de Vintage royaal en egaal aan met een loogbestendige borstel of rol in de richting van de houtnerf.

Droogtijd

5L 1L

- Droog na +/- 8-16 uur

Uitstrijkvermogen
+/- 10 m²/liter

nabehandeling
Na het drogen dient men de opstaande vezel en het overtollige
pigment te verwijderen door de oppervlakte machinaal met een
groene pad op te wrijven.

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.
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Nadien dient men de oppervlakte stofvrij te maken en kan men
de Vintage afwerken met een Hardwaxoil uit het Ciranova gamma.
Voor afwerking met een vernis (Aquafix gamma) dient men de Vintage eerst te fixeren met een Hardwaxoil Magic of Hardwaxoil Full
Solid (Kleurloos, Naturel of Naturel wit).

Productinformatie
Alle kleuren zijn onderling mengbaar.
Houdbaarheid: 1 jaar in gesloten originele verpakking.

Bijzondere meldingen
Vintage is niet vorstbestendig, daarom niet onder de 5°c
gebruiken en vervoeren. Het product is corrosief. Geen materialen
gebruiken die kunnen roesten. Het gebruik van handschoenen
en veiligheidsbril is noodzakelijk 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!

