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TECHNISCHE FICHEE

V E R G R IJZ IN G S M ID D E L P A R K E T N r. 1
E G A L IS A T O R V E R G R IJZ IN G S M ID D E L N r. 2
0842 – 0844
INDUSTRIËLE TOEPASSING
De toepassing van meerdere oxidatiemiddelen biedt de mogelijkheid talrijke
beits kleurschakeringen creëren: GRIJS, COGNAC, HONING… op hout
met looizuur zoals eik, rode eik en Amerikaanse witte eik…..
Het geeft het uiterlijk van verouderd hout en creëert een werkelijke
natuurlijke oxidatie.
Het aantal afwerkingen dat men kan creëren is oneindig.
EIGENSCHAPPEN
Voor parketten, meubels, houtwerken, timmerwerk… Deze behandeling wordt uitgevoerd op niet
gelakt, niet geglazuurd, niet geboenwast nieuw of oud hout. Men dient vooraf tests uit te voeren om
de praktijk correct te beheersen van deze producten en om het verwachte resultaat te bereiken.
BEREIDING
Het hout moet geschuurd worden om alle machinesporen te verwijderen of het moet "verouderd"
worden door het onregelmatig te schuren of te borstelen met een schurende nylon borstel die de
zachte nerven verslijt. Het moet droog en stofvrij zijn. Ruw machinehout zal anders reageren op de
beits. Dient te worden opgemerkt dat de GELDERSE ROOS niet oxideert door deze veroudering.
BELANGRIJK
Deze behandeling moet worden uitgevoerd tussen 18° en 20°C (hout, producten en
omgevingstemperatuur). Lagere of hogere temperaturen wijzigen de verkregen kleuren.
In industriële producties zorgt een constante temperatuur voor de gelijkmatigheid van de
kleuren.
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TOEPASSING
Niet aanbrengen in zonlicht Deze producten kunnen worden toegepast met machines met rollen
(schuim), met verstuivende machines (waarmee men de beste resultaten behaalt), gelijkmatig en
royaal. “Heel licht” glad strijken bij de uitvoer van de machine met een zachte borstel.
GRIJS
Het Vergrijzingsmiddel 0842 aanbrengen in gelijkmatige en royale lagen.
Natuurlijk laten drogen: 1 tot 3 uur bij omgevingstemperatuur.
De egalisator 0844 aanbrengen in gelijkmatige en royale lagen. Men kan de egalisator 0844 oplossen
in water of een tweede laag aanbrengen. De resultaten zullen verschillen.
Natuurlijk laten drogen: 12 tot 72 uur omdat de beits een evolutie en een “rijpingsperiode”
doormaakt, daarna spoelen met water en laten drogen.
De tijdsduur van het drogen en "rijpen" geldt enkel ter indicatie. Het hout dat zo wordt voorbereid is
klaar voor een afwerking.
COGNAC
Vergrijzingsmiddel 0842 – Natuurlijk laten drogen: 2 tot 6 uur
Egalisator 0844 – Natuurlijk laten drogen en rijpen: 12 tot 72 uur of meer
Vergrijzingsmiddel 0843 – Natuurlijk laten drogen: 12 tot 72 uur of meer
Spoelen met water, natuurlijk laten drogen en afwerken.
HELDERE COGNAC
Vergrijzingsmiddel 0842 – Natuurlijk laten drogen: 2 tot 6 uur
Vergrijzingsmiddel 0843 – Natuurlijk laten drogen: 12 tot 72 uur of meer
Egalisator 0844 – Natuurlijk laten drogen en rijpen: 12 tot 72 uur of meer
Spoelen met water, natuurlijk laten drogen en afwerken.
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HONING
Vergrijzingsmiddel 0843 – Natuurlijk laten drogen: 12 tot 72 uur of meer
Vergrijzingsmiddel 0844 – Natuurlijk laten drogen: 12 tot 72 uur of meer
Spoelen met water, natuurlijk laten drogen en afwerken.

AFWERKING
U kunt een keuze maken uit deze verschillende mogelijkheden:
I.
II.
III.
IV.

Isolerende bodemlaag 0219 biedt de mogelijkheid grijze parketten te lakken
zonder de kleuren te wijzigen met gelijk welke waterhoudende lak.
Matte waterhoudende, beschermende onzichtbare olie 0218, wijzigt de kleuren niet
die werden verkregen door oxidatie en maakt geen vlekken met water.
Gesatineerde waterhoudende, beschermende olie 0217, wijzigt de kleuren niet die
werden verkregen door oxidatie, geeft glas aan het parket en maakt geen vlekken met
water.
Onzichtbare, matte waterhoudende lak 0220 biedt een bijzonder efficiënte
bescherming voor het parket.

Men dient vooraf tests uit te voeren om de praktijk correct te beheersen
van deze producten en om de gewenste resultaten te bereiken.
VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET GEBRUIK
!
!
!
!
!
!

De producten niet onderling mengen.
Het veiligheidsetiket zorgvuldig lezen
In een goed geventileerde ruimte werken of een geschikt masker dragen
Rubberen handschoenen dragen
Niet inslikken
Houd het uit de buurt van kinderen

Deze informatie werd te goeder trouw gegeven maar houdt geen aansprakelijkheid in.
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