TECHNICAL DATA REPORT

Transparante weerbestendige beits, in water verdunbaar









Decoreert en beschermt hout langdurig.
De PAROPLUS HYDRO AV beschikt over een ECOLABEL voor binnengebruik, maar het product
is ook geschikt voor buitengebruik.
Uitstekend bestand tegen UV-stralen. Reguleert het vochtgehalte van het hout.
Respecteert de natuurlijke nerf van het hout.
Eenvoudig in gebruik.
In water verdunbaar product. Geurloos.
Kleuren: kleurloos, eiken, rustiek eiken, kersen en kastanje.
Wordt gebruikt voor hout in droge of vochtige omgeving, buitenschrijnwerk, landelijke, stedelijke,
industriële en marine omgevingen.

TOEPASSING
Houten hekken, deuren, ramen, luiken, balustrades,
balken en alle overige buiten- en binnenhoutwerk.
GEBRUIKSAANWIJZING
Te gebruiken op alle hout, na het schuren en verwijderen
van vet, vuil en vlekken, etc. Hout met niet klevende
harsen of oleoharsen moet worden ontvet. Oudere
loszittende vuilvlekken moeten worden verwijderd. De
uitvoering zal in overeenstemming zijn met DTU 59-1.
Op nieuw hout: de eerste laag verdunnen 15 tot 20% voor
een betere hechting.
Met borstel of rol: verdunning 0 tot 5%.
Met pistool: verdunning 10 tot 15%.
Buiten: 3 lagen
Binnen: 2 lagen
Onderhoud: 1 laag
Verdunningsmiddel: Water.
2
Rendement: 7 – 11 m /liter per laag afhankelijk van het
absorptievermogen van het hout
Droging bij 20°C en relatieve luchtvochtigheid van 65 à
75%:
Droog: 1 uur.
Overschilderbaar: 2 uur
TE GEBRUIKEN MET
Platte varkensharen kwast
Velvet Roller

GEBRUIKSVOORWAARDEN
Niet aanbrengen bij temperaturen onder 5 °C en boven
30°C. Vorstvrij bewaren. Zich houden aan de
voorzorgsmaatregelen die vermeld staan op de
verpakking. Geen garantie op vettig hout of hout met
antioxidanten zoals iroko, teak, ceder of doussie.
PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Bindmiddel: acryl emulsie.
Dichtheid: ± 1,01.
Vaste bestanddelen: 29%.
Droging bij 20°C en een relatieve
luchtvochtigheid van 65%:
Stofdroog: 15 minuten
Droog: 1 uur.
Overschilderbaar: 2 uur
Classificatie: AFNOR NFT 36005 –
Familie I Klasse 4 a.
EU-grenswaarde voor dit product (cat.
A/e): 130 g / l (2010).
Dit product bevat 40 g / l COV.
Voor meer informatie waarom dit product
werd gecertificeerd met het ECOLABEL
kunt u terecht op de website:
http://europa.eu.int/ecolabel.
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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: 1353-1211
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