
WAT IS N’HANCE Waterborne Stain? 

BLUEWOLF N’HANCE Waterborne Stain is een premium 

kleurbeits op waterbasis speciaal ontwikkeld voor het 

kleuren van alle soorten hout. Ook is het mogelijk om 

heel eenvoudig kleuren naar wens en type hout aan te 

passen door menging met Clear Base (VER0000), of 

iedere andere kleur van de kleurencollectie. De kleur-

tinten accenturen zowel de structuur als de nerf van 

het hout. De beits is gebruiksklaar en zeer makkelijk 

aan te brengen. Het product wordt geleverd in verpak-

kingen van 100 ml (proefflacon), 500 ml, 1 Lt. en 5 Lt.  

 

TOEPASSING 

BLUEWOLF N’Hance is geschikt voor alle soorten mas-

sieve, bewerkte en gefineerde houten ondergronden 

en bijzonder geschikt voor meubels, werkbladen, vloe-

ren, parket, kasten, lambrisering, deuren en deurope-

ningen, trappen, leuningen ..  

 

HULP OF ADVIES NODIG? 

Neem contact op met ons Technical Support Team 

voor specifieke technische ondersteuning. Bel of mail 

ons gerust. 

WIE IS BLUEWOLF? 

BLUEWOLF is niet zomaar een coatings pro-

ducent - met meer dan 55 jaar ervaring in de 

industriële houtfinish & colourants industrie 

zijn de oprichters volledig gefocust op het 

ontwerpen en leveren van de ultieme perfor-

mance coatings. Als het niet voldoet aan on-

ze strenge normen - zal het niet voldoen aan 

de jouwe.   

Gun je meubel, vloer of trap alleen het al-

lerbeste,………  gun het BlueWolf. 

• Gebruiksklaar 

• Organisch 

• Waterbasis 

• Snel drogend 

• Eenvoudig aan te brengen  

• Reukloos 
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WIJZE VAN GEBRUIK 

Reinig het oppervlak goed, verwijder vet, silico-

nen, oude sporen van verf en vuilresten. Daarna 

het oppervlak afwassen met water, laten drogen 

en dan schuren met K180/240. Stof vrij maken.  

Gebruik de N’Hance stain zoals het is of verdund 

met de Clear Base (VER0000) of mengen met 

andere kleuren. Aanbrengen met spuit, doek of 

kwast. Daarna uitwrijven met een met stain ver-

zadigde doek tot een streepvrije kleuring van 

het hout ontstaat. Het geheel 6 tot 8 uur laten 

drogen. Indien aangebracht met een kwast, let 

er dan op dat u het niet te dik aanbrengt en ver-

wijder het overtollig product met een doek.  

*Om kleur intensiteit te verlagen, kun je tot 25%

Clear Base (VER0000) toevoegen.  

*Om kleur te veranderen kan je makkelijk kleu-

ren met elkaar mengen om gewenste kleur te 

krijgen. De afwerkingslaag (of topcoat), zowel 

olie als lak, dient direct aangebracht te worden 

zonder alvorens te schuren of wassen. Hoogstens 

met lucht afblazen. Reiniging met water.  

 
OPSLAG  

Bewaar op een koele en goed geventileerde 

plaats. Vorstvrij bewaren. 

TECHNISCHE AANBEVELINGEN 

Goed schudden voor gebruik. Zorg altijd voor vol-

doende ventilatie tijdens en na het aanbrengen om 

het droogproces te vergemakkelijken en zo een goe-

de uitharding van de aangebrachte laag mogelijk te 

maken. Altijd eerst een test stukje maken. Gebruik-

stemperatuur niet lager dan + 10 ° C.  

 

 

KENMERKEN 

* Samenstelling: Organisch-waterige dispersie  

* Vorm: Vloeibaar, 20% +/- 2% 

* Geur: Reukloos 

* Toepassing: kwast, doek of spray  

* Verbruik: sterk afhankelijk van ondergrond 

(gemiddeld 10m2/liter) 

* Voldoet aan: 2004/42/EC | Geschikt voor BREEAM / 

LEED ecologisch duurzame projecten.  
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KLEURENWAAIER 


