Benadrukt de kleur
van parket
Veelzijdig
combineerbaar


Alle kleuren mengbaar


Voor binnengebruik


Zeer hoge kleurkracht


Kan worden gebruikt
met de BLANCHON
AQUA-lakken
(behalve BELMONT®
en PERFORMER®)


Kleurstof Aqua
DOEL EN PRESENTATIE

 BLANCHON KLEURSTOF AQUA is een geconcentreerd preparaat op basis van speciale kleurstoffen dat met vele
parketlakken vermengd kan worden. KLEURSTOF AQUA is zelfs in de donkere kleuren perfect doorzichtig en doet de
houtnerven mooi uitkomen in plaats van ze te bedekken.
 KLEURSTOF AQUA is compatibel met de BLANCHON-parketlakken: INTENSIV®, BLUMOR® SD, SPORT®, CHAMBORD® SD en
INITIAL® (geen KLEURSTOF AQUA toevoegen aan lak in oplosbare fase, zulke lak kan gekleurd worden met de BLANCHON
VP CONCENTRATEN). KLEURSTOF AQUA kan in andere soorten vernis of lak gebruikt worden, maar er moet vooraf getest
worden of het product compatibel is.
 De KLEURSTOF AQUA wordt gebruikt als aanvulkleur, om de te lichte houtkleur een “warmere” kleur te geven of om twee
belendende parketten van verschillende houtsoorten op elkaar af te stemmen.
 Hoewel de kleurstoffen van de samenstelling heel lichtvast zijn, mag KLEURSTOF AQUA enkel binnen gebruikt worden.
 Verkrijgbaar in 4 houttinten: eik, middeneik, pitchpine, jatoba en in twee kleuren: wit en zwart.
 Aangezien alle kleurschakeringen met elkaar gemengd kunnen worden, krijgt u met KLEURSTOF AQUA een ruim palet
aan decoraties.

DOSERING

 Een verhouding van 5 ml (een koffielepeltje) KLEURSTOF AQUA per liter lak geeft reeds een goede kleuring. Het wordt
afgeraden om deze verhouding te verhogen omdat dit leidt tot een tragere droging en moeilijkheden bij het aanbrengen
kan veroorzaken.
 Het gebruik en de dosering van KLEURSTOF AQUA worden vergemakkelijkt door zijn doseerflacon van 125 ml met lange
hals. Opgelet: hoge verfbaarheid door het grote gehalte aan kleurstoffen: KLEURSTOF AQUA maakt vlekken op kledij en
handen.

GEBRUIK

 Belangrijk: het wordt ten stelligste aangeraden om genoeg mengsel klaar te maken voor het te lakken oppervlak.
 Bij een tweecomponentenlak de KLEURSTOF AQUA toevoegen aan component A, vervolgens geleidelijk volgens de
behoefte vermengen.
 Om sporen van herstellingen te vermijden, wordt aanbevolen om de parketlak lichtjes te kleuren en elke laag te kleuren.
 Het mengsel moet zeer voorzichtig worden geschud.
 N.B. : voeg geen KLEURSTOF AQUA toe aan poriënvullers.

TECHNISCHE GEGEVENS
DOEL
AFNOR-CLASSIFICATIE
REGLEMENTAIRE INFORMATIE

KLEURSTOFFENCONCENTRAAT COMPATIBEL MET EEN RUIM GAMMA PARKETLAKKEN
IN WATERIGE FASE
Familie 7b2
Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB) voor meer inlichtingen
(beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in juni 2019.
Ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd in Frankrijk.
De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.
Ze houden in geen geval een garantie van onzentwege in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.
Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.
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