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INDOOR

AQUASTAIN
Ciranova Aquastain is een watergedragen kleurbeits
op basis van micro pigmenten voor het aankleuren van
alle houtsoorten voor binnengebruik. Aquastain geeft het
hout een gelijkmatig uitzicht en doet de houtnerf tot zijn
recht komen.
—
» Zorgt voor een egale aankleuring die de nerven van het hout
accentueert.
» Kan nadien zowel met olie als vernis worden afgewerkt.
» kleuren kunnen onderling gemengd worden.
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VOORBEHANDELING
Zorg ervoor dat alle oude afwerkingslagen volledig zijn verwijderd
en dat de vloer vrij is van stof en andere vervuilingen. Kan gebruikt
worden op geschuurd, geschaafd en geborsteld hout. Voorbenatten
van het hout verlaagt het risico op overlappingen.

TECHNISCHE INFO
Producttype
watergedragen
Reiniging
water
Verpakking
1L / 5L
Aantal kleuren
16 kleuren
Verbruik
20-30m²/liter - 40-50g/m²
Droogtijden
3 à 4 uur

APPLICATIE
Voor en tijdens gebruik goed oproeren en schudden zodat eventueel
bezinksel volledig is opgelost.
Aquastain dient men egaal aan te brengen met een rol of borstel
in de richting van de houtnerf. Na een 2-tal minuten dient men het
overtollige product weg te nemen met een pluisvrije doek of droge
borstel.

DROOGTIJD
3 à 4 uur , afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, de
omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en ventilatie.

AFWERKING

Schuurkorrel
P 100-120

Na volledige droging kan men indien nodig het oppervlak glad
maken met een boenpad. Nadien dient men de oppervlakte stofvrij
te maken en kan men de Aquastain afwerken met een olie of vernis
uit het Ciranova gamma.

Opslag/transport
tussen de 5°C en 25°C

Bij gebruik van een vernis is het aangeraden om enkel tussen te
schuren voor het aanbrengen van de laatste beschermlaag.

Houdbaarheid
12 maanden in originele en ongeopende verpakking.
Afval
Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de
lokale regelgeving.

BIJZONDERE MELDINGEN
Alleen roestvrij materiaal gebruiken. Alle materiaal direct na
gebruik met water reinigen. Het uiteindelijke kleur hangt af van
de houtsoort, het schuren, de voorbereiding en de aangebrachte
hoeveelheid. Daarom is het aangeraden om de kleur altijd eerst
te testen!
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