Waterbeits
• Verkrijgbaar in zeven houtkleuren
•P
 erfect resultaat na aflakken met Diaglass, niet behandelen
met een lak op waterbasis.
• 24 maanden houdbaar

OPSLAG, HOUDBAARHEID en TRANSPORT

: kleurstoffen in water
: ca. 3%
: ca. 1 g/cm³
: ca. 10 mPa•s (waterdun)
: 10 °C
: diverse houttinten
: diverse houttinten
: reukloos
:1
: matig
: ca. 1 uur
: ca. 4 uur
: zijdeglans
: ca. 100 ml/m²
: ca. 100 ml/m²

ATTENTIE
Bovenstaande waarden zijn bepaald bij 20 °C/65% Rh en een
houtvochtigheid van 10% en een natte laagdikte van 100 µm.
Afwijkende omstandigheden hebben andere waarden tot gevolg.

TOEPASSING
Waterbeits is geschikt op ongelakt en onbehandeld hout of hout dat
zorgvuldig is ontdaan van eerdere lak-, verf- of waslagen.

VERWERKING

VERSIE 2011-10-06

Ondergronden eerst droog, stof- en vetvrij maken. De Waterbeits
goed opschudden of oproeren en met een slappe kwast of spons
aanbrengen. Na ongeveer 1 uur kan de tweede laag aangebracht
worden. Gereedschap reinigen met water.

Houdbaarheid verpakking:
Op de verpakking staat een 8-cijferige codering. Deze codering geeft
de productiedatum aan en dient als volgt gelezen te worden:
Voorbeeld: 12 345 678
12 = 2012
345 = 345e dag van het jaar
678 = interne code

VERPAKKING
verpakking

verpakt per

bus 250 g

6

bus 750 g

6

kan 5 l

1

kleuren

250 ml

750 ml

5 liter

antiek eiken

74034

74032

74033

donker eiken

74024

74022

74023

licht eiken

74004

74002

74003

mahonie

74044

74042

74043

midden eiken

74014

74012

74013

noten

74054

Het is mogelijk om, naast deze actuele houtkleuren, speciale
kleuren te ontwikkelen. Informeer naar de minimale afnamen bij uw
verkoopadviseur.
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Bovenstaande productinformatie en adviezen zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitgebreide proefmetingen en ervaringen. Echter door gebruik van nieuwe materialen,
verschillende werkwijzen en andere door Frencken niet te beïnvloeden factoren, kan Frencken geen aansprakelijkheid aanvaarden. Bij twijfel kunt u contact opnemen met onze experts.

Waterbeits

SAMENSTELLING en EIGENSCHAPPEN

Waterbeits is in ongeopende verpakking 24 maanden houdbaar
en dient koel en vorstvrij te worden opgeslagen. Transport tijdens
vorstperiode is mogelijk mits de producttemperatuur boven 0 °C
blijft.
Resten en reinigingswater dienen te worden ingeleverd bij de
plaatselijke (gemeentelijke) dienst voor klein chemisch afval.

SPECIALS

PRODUCT
Waterbeits is een gebruiksklare interieurbeits verkrijgbaar in diverse
houtkleuren. Waterbeits accentueert de fraaie natuurlijke structuur
van het hout. Na droging kan een beschermende laklaag (op
oplosmiddelbasis) aangebracht worden. Een perfect resultaat wordt
verkregen na aflakken met Frencken Diaglass.

Basis
Vaste stofgehalte
Soortelijk gewicht
Viscositeit
Min. verwerkingstemperatuur
Kleur nat
Kleur droog
Geur
Aantal componenten
Vochtbestendigheid
Stofdroog na
Overlakbaar na
Glansgraad
Verbruik eerste laag
Verbruik volgende lagen

MILIEUASPECTEN
Door de samenstelling van het product gelden er geen beperkingen
ten aanzien van opslag, handling en verwerking. Voor gedetailleerde
informatie kunt u een Material Safety Data Sheet (MSDS) opvragen.

