TECHNICAL DATA REPORT

Transparante weerbestendige beits
op basis van alkydharsen





PAROPLUS beschermt en decoreert hout.
PAROPLUS is schimmelwerend en waterafstotend.
Leverbaar in 5 kleuren: kleurloos, eiken, rustiek eiken, kersen en kastanje
Wordt gebruikt op houtwerk, zowel binnen als buiten, in droge, vochtige, landelijke, stedelijke,
industriële en marine omgevingen.



PAROPLUS respecteert de natuurlijke nerf van het hout.

GEBRUIKSAANWIJZING

GEBRUIKSVOORWAARDEN

PAROPLUS wordt toegepast op natuurlijke houtsoorten na

Zich houden aan de voorzorgsmaatregelen die vermeld

een grondige reiniging van het hout waarbij schimmel, vet,

staan op de verpakking.

stof, enz. wordt verwijderd. Paroplus goed mengen

Kleurloos: Alleen binnen te gebruiken. PAROPLUS niet

alvorens aan te brengen. De eerste laag verdund met 5%

aanbrengen op bepaalde tropische houtsoorten zoals

DILU 464 aanbrengen met een borstel.

Iroko, teak en sommige doussie Sipo.

De daaropvolgende lagen onverdund aanbrengen.

Naaldhout: exudaties kunnen optreden, zelfs enige tijd na



Met pistool, verdunnen met 5 tot 7% DILU 464.

het aanbrengen..



Buiten: drie lagen.



Binnen: twee lagen.



Onderhoud: 1 à 2 lagen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Kastanje

Uiterlijk: heldere vloeistof, diverse

Altijd 24 uur wachten tussen 2 lagen. Dekking: 7 tot 11 m

2

kleuren.

per liter per laag, afhankelijk van het absorptievermogen

Dichtheid: 0,89 tot 0,93 afhankelijk

van het hout.

van de kleur.

Eiken

Bindmiddel: Glycerophtalic hars
TOEPASSING

Vaste stoffen: 46 à 50%.

Houten hekken, deuren, ramen, luiken, balustrades,

Vlampunt: 35°C.

balken en alle overige buiten- en binnenhoutwerk.

Droging bij 20°C en relatieve

Rustiek eiken

luchtvochtigheid van 65%:
TE GEBRUIKEN MET



stofdroog: 3 uur

Platte varkensharen kwast



droog: 8 uur

Velvet roller



overschilderbaar: 24 uur.

Classificatie: AFNOR NFT 36005-

Kersen

kleurloos

Familie 1 - Klasse 4a.
Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze praktijkervaring
en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in
gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene menselijke factoren, bevelen
wij aan, dat onze producten altijd voorafgaande aan het eigenlijke gebruik
worden getest in de praktijk. Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al
herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van componenten of
nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u
toegestuurd op eenvoudig verzoek.
Versie : 0394-1211
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