Technische Fiche

verouderingsbeits 5424
Productbeschrijving
Verouderingsbeits om het hout op een snelle en eenvoudige manier een
verouderde look te geven. Bijzonder geschikt voor nieuw eiken hout een
verouderde look te bezorgen.

Technische gegevens
Glangsgraad

niet van toepassing

densiteit

1,0

verdunning

water

Voorbehandeling
Het te behandelen oppervlak vooraf schuren en zorgvuldig het schuurstof verwijderen. De verouderingbeits dient te worden aangebracht op
schoon hout. Er mag geen lak, was, verf of dergelijke op het te behandelen oppervlak voorkomen.

Gebruiksaanwijzing
Voor gebruik goed oproeren en schudden. Met borstel of rol de verouderingsbeits gelijkmatig aanbrengen in de richting van de houtvezels. De
beits enkele minuten laten intrekken, nadien egaliseren met een droge
borstel of doek en voor het drogen opboenen.
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Door toevoeging van water wordt het effect van de verouderingsbeits
minder opvallend. Indien men een meer opvallend effect wil bekomen
kan men een tweede laag aanbrengen.

Droogtijd
stofdroog: na ongeveer 20 minuten
belastbaar: na 8 uur

Uitstrijkvermogen
12-15 m²/l afhankelijk van de houtsoort en de schuurtegraad

nabehandeling
Na droging dient men de vloer af te werken met Hardwaxoil Ciranova
of Parketwas Ciranova. Voor het gebruik van lak, gelieve de technische
dienst te contacteren. Indien men wil gebruik maken van een waterhoudende afwerking dient men eerst de verouderingsbeits te fixeren met
Ciranova Hardwaxoil Magic.
Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele
gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlangeervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten
en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit productte toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden
en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technischebeschrijving kan geen garantie afgeleid worden.
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Productinformatie
Het gewenste kleurenpatroon kan verschillen van houtsoort tot houtsoort. Daarom is het aan te raden om de beits eerst te testen op een
kleine oppervlakte. Houdbaarheid: 1 jaar in gesloten verpakking.

Bijzondere meldingen
Bij het verwerken geen materialen gebruiken die kunnen roesten.
Na gebruik de materialen met water reinigen. De verouderingsbeits moet vorstvrij en in het donker bewaard worden.

