wit doorslaan) bij de afwerking te voorkomen. Het verbruik van de waterbeits
P-Beits is ongeveer 1 liter per 12 tot 15 vierkante meter.
Productsheet Waterbeits P-Beits
Verbruik
Algemeen
Het verbruik is ongeveer 1 liter per 12-15 vierkante meter.
Waterbeits P-beits is geschikt voor diverse houtsoorten. Bij speciale
houtsoorten is het wel aanbevolen om de waterbeits P-Beits eerst uit te
testen. Houtsoorten zoals beukenhout hebben namelijk speciale
behandeling nodig om te voorkomen dat er vlekken ontstaan. Ook
blauwzwam of spint vragen speciale gemaakte waterbeits. De waterbeits
P-Beits is voor de rest prima te gebruiken op gangbare houtsoorten zoals
eiken, grenen, teak, kersen enz. enz.
P-beits zoals is een beits waarin een watergedragen sealer is verwerkt. De
beits is hierdoor ook iets dikker. Deze sealer geeft een lichte bescherming.
Het is niet perse nodig om over de P-Beits nog een andere bescherming
aan te brengen al kan dat zeker wel om een extra bescherming te realiseren.
Wilt u een extra beschermlaag aanbrengen dan raden wij u aan om hiervoor
onze PU-Lak te gebruiken. Bij lichte kleuren raden wij aan om de PU-Lak
Topcoat waterbasis te gebruiken. Dit om vergeling van de kleur te
voorkomen.
Gebruik
Voor het gebruik de beits goed schudden of doorroeren. Dit voorkomt
kleurverschillen bij het verwerken van de beits. Mocht u de beits willen
verdunnen, dan dient u eerst contact met ons op te nemen voor overleg.
Schuur het hout niet te glad zodat de beits nog opgenomen kan worden.
Wanneer u de beits te dik aanbrengt, kan u dit met een spons of doek
egaliseren. Laat de beits vervolgens goed drogen om zo problemen (zoals
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Afvalverwerking
Kleine hoeveelheden kunnen met huisvuil gestort worden. Bij niet gereinigde
verpakkingen geldt afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen. ·
Aanbevolen reinigingsmiddel
Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen
Het product bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die met
betrekking tot de werkplaatsen, qua grenswaarden gecontroleerd moeten
worden
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Geen / zeer weinig oplosmiddel, ARBO-norm professioneel gebruik binnen.
VOC (EC) < 100 g/l (VOCmax. = 130 g/l (2010 A/e))
Bevat mengsel van:
5-chloor-2-methyl-2Hisothiazool-3-on en 2-methyl-2H-iso-thiazool- 3-on,
chromate(3-),bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)
azo]-7-nitro-1naphthalenesulfonato(3-)]-,trisodium.
Kan een allergische reactie veroorzaken.
Deze informatie is ook terug te vinden op: www.meubelproducten.nl

