SOLID COLOR STAIN

Productbeschrijving

Langdurig beschermende dekkende beits waarbij de houtnerf zichtbaar blijft.

Eigenschappen

•	Zeer goed bestand tegen weersinvloeden.
•	Schilftert niet af, ook niet op terrassen als gevolg van slijtage.
•	Met garantie tegen afschilferen: 5 jaar op horizontale oppervlakken en 15 jaar op verticale oppervlakken
(voorwaarden zie verpakking).
•	Zeer gemakkelijk aan te brengen.
•	Dringt zeer goed in het hout.
•	Sneldrogend. Reukarm.

Toepassingen

•	Buiten
•	Hardhout: teak, ipé, bangkirai, okoumé, masaranduba, loofhout…
•	Zache houtsoorten: douglas, lariks, vuren, red cedar, drukgeïmpregneerd hout...
•	Hittebehandeld hout.
•	Onbehandeld nieuw houtwerk of bestaand houtwerk mits voorbereiding. Kan ook op bestaande beitslagen
in goede staat worden aangebracht.
•	Terrassen, vlonders, tuinhuisjes, gevelbetimmering, tuinmeubels...
•	Horizontale en verticale oppervlakken.

Technische
kenmerken

Afwerking: mat
Bindmiddel: acryl/alkyd
Oplosmiddel: water
Densiteit (bij 20°C): 1,170 ± 0,05
Viscositeit: vloeibaar.
Vastestofgehalte: 48% ± 2
Vlampunt: niet geklasseerd als ontvlambaar
Houdbaarheid: minstens 1 jaar in hermetisch afgesloten originele verpakking
Verpakkingen: 1 l, 2,5 l en 20 l
Kleuren (onderling mengbaar):
Wit

Stro

Berggeit

Taupe

Provence

Pistache

Antiek grijs Méditerranée

Oceaan

Zweeds rood

+ aan te kleuren basisbeitsen (Basis Pastel, Middletone, Deeptone)
Droogtijd (gegevens bij 20°C en 50% relatieve vochtigheid): 24 tot 48 uur
Terras beloopbaar na: 4 tot 7 dagen, afhankelijk van de weersomstandigheden
VOS: EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 129 g/l.

Voorbereiding
van de ondergrond

Algemene aanbevelingen:
•	Het hout moet schoon, gezond en droog zijn (3 dagen zonder regen - maximale houtvochtigheid 18%). Het
moet voorbereid worden volgens de regels van het vak en de geldende normen zodat de ondergrond vrij is
van stof, schimmel, vetvlekken en vorige afwerkingslagen.
•	Als het hout nog een fabrieksglans heeft (waardoor het product niet goed in het hout kan dringen omdat de
poriën afgesloten zijn), dan heeft de ondergrond eerst nog een voorbehandeling nodig (contacteer ons).
Nieuw hout:
•	Zache houtsoorten: Nieuw naaldhout (al dan niet drukgeïmpregneerd) heeft vaak een glanslaag (gesloten
poriën) en/of een te hoog vochtgehalte, wat de goede hechting van SOLID COLOR STAIN belemmert.
Daarom eerst een laag SEASONITE®* aanbrengen en na verschillende maanden verwering (minstens
6 maanden) afwerken met SOLID COLOR STAIN.
•	Hardhout: Exotische (vettige en harde) houtsoorten eerst 6 maanden laten verweren zodat de houtporiën
zich openen (12 maanden voor iroko, azobé of padoek). Dan afwerken met SOLID COLOR STAIN.
Niet behandeld vergrijsd, zwart geworden hout of hout met vlekken:
•	Het hout reinigen met onverdunde NET-TROL®*.
•	Indien nodig, het hout opschuren (korrel 100).
Vergrijsd of zwart geworden (met olie) behandeld hout:
•	Olie verwijderen met AQUANETT®* + NET-TROL®*.
•	Indien nodig, het hout opschuren (korrel 100).
Hout met oude verf-, vernis- of beitslagen:
•	Bestaande laag op solvent- of alkydbasis: verwijderen met DILUNETT®*(1) + NET-TROL®*.
•	Bestaande laag op water- of acrylaatbasis: verwijderen met PREPDECK®*(1) + NET-TROL®*.
•	Op bloedende houtsoorten (eik, kastanje...) en tweecomponenten- of PU-coatings: oude lagen verwijderen
met CDKP® 90*.
•	Indien nodig, het hout opschuren (korrel 100).
(1)
DILUNETT®* of PREPDECK®* niet gebruiken op bloedende houtsoorten (eik, kastanje, red cedar...).
Risico op doorslag van inhoudsstoffen.

Alle hierbij opgegeven inlichtingen hebben uitsluitend een indicatieve waarde. De fabrikant kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld, gezien hij geen controle heeft over de manier waarop zijn producten worden gebruikt en aangebracht.

MATTE DEKKENDE BEITS

Verfborstel, rol en/of spuit

Professioneel
advies

•	Controleer, voor u begint, de gekozen kleur op een kleine oppervlakte (wachten tot het product droog is).
•	Alles wat niet moet worden behandeld afdekken, ook de planten.
•	Verwerken bij een temperatuur tussen +10°C en +30°C. Niet aanbrengen in de volle zon of op zeer warm
hout.
•	Voor een optimale droging moet de relatieve vochtigheid ongeveer 50% bedragen. Neem de geldende
normen en technische voorschriften in acht. Het vochtgehalte van het hout mag maximaal 18% bedragen.
•	Niet aanbrengen als de komende 24 uur regen wordt verwacht.
•	Altijd afwerken tot op het einde van een plank of tot aan een ‘logische’ onderbreking zoals een deur of een
raam.
•	Op verticale oppervlakken werkt men het best van boven naar onder.
•	Bij verwerking met spuit, het product telkens nastrijken met een borstel.

Verwerking

•	Niet verdunnen. Het product goed omroeren vóór het gebruik.
•	Op een voorbereide ondergrond een laag SOLID COLOR STAIN aanbrengen over de volledige lengte van de
plank en in de richting van de houtvezels.
•	3 tot 4 uur laten drogen.
•	Een tweede laag aanbrengen.
•	Bij verwerking met spuit, altijd nastrijken met een borstel of rol om mogelijke druipsporen te voorkomen en
SOLID COLOR STAIN beter in het hout te laten dringen.
NB: Ingebruikname van horizontale oppervlakken (terrassen, pontons…):
	- Licht gebruik na 4 tot 7 dagen, afhankelijk van de weersomstandigheden
- Volledig uitgehard na 12 tot 15 dagen

Rendement

• 8-10 m²/l per laag
Het praktische rendement hangt af van het type, de staat en de absorptie van de ondergrond en van de
manier waarop het product wordt aangebracht.

Onderhoud

Op plaatsen die sterk onderhevig zijn aan weersinvloeden of intensief belopen worden, treedt sneller slijtage
op.
In dat geval de beschadigde plaatsen schoonmaken en SOLID COLOR STAIN aanbrengen volgens de
gebruiksaanwijzing.

Reiniging materiaal

Water + reinigingsmiddel

Opslag

Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen.

Veiligheid

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en de teksten op de
verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.
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* Zelfde fabrikant

Alle hierbij opgegeven inlichtingen hebben uitsluitend een indicatieve waarde. De fabrikant kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld, gezien hij geen controle heeft over de manier waarop zijn producten worden gebruikt en aangebracht.
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