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AQUA Kleurbeits

Producttypering 

Toepassing 

Vormgeving en afmetingen 

Prestaties en eigenschappen 

Een matte, waterverdunbare, beperkt filmvormende transparante kleurbeits met een hoog 
inkleurend vermogen op basis van acrylaat technologie. 

- Snelle droging  
- Hoge vochtregulering 
- Hoog inkleurend vermogen 
- Beperkt filmvormend 
- Zeer gemakkelijke verwerking 
- Geur- en oplosmiddelarm 
- Voorkomt vergrijzen van het hout door inkleuren 
- Houtstructuur en tekening blijft zichtbaar 

Voor het inkleuren van o.a. houtwerk van kozijnen, ramen, vloeren en trappen, buiten en 
binnen. Ook geschikt voor het in kleur behandelen van geveltimmerwerk en tuinhout.
Blank (3100) is alleen geschikt voor beschut buitenwerk.

Kleuren 3100 (blank) en vele transparante kleuren via het Wijzonol AQ 
kleurenmengsysteem

Bindmiddel Speciaal gemodificeerde waterverdunbare acrylaat technologie

Pigment Transparante ijzeroxydes en hoogwaardige pigmenten

Dichtheid bij 20°C Ca. 1,0 kg/dm³  

Viscositeit bij 20°C Ca. 80 K.U.

Vaste bestanddelen Ca. 35 volume %

Droogtijd bij 20°C 
en 65% R.V.

Stofdroog na ca. 0,5 - 1 uur; overschilderbaar na ca. 4 uur. 

Glansgraad Mat (afhankelijk van het aantal aangebrachte lagen, bij meerdere 
lagen kan de glansgraad overgaan naar een zeer lage zijdeglans)

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De 
aangegeven waarden zijn een gemiddelde.
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AQUA Kleurbeits  (vervolg)

Verwerking 

Systeemopbouw 

Onderhoud 

Milieu en gezondheid 

Artikelgegevens 

Applicatie Kwast of roller

Verdunning N.v.t.

Verwerkingstemperatuur/
R.V.

Minimaal 10°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve 
vochtigheid max. 85%

Reiniging gereedschap Water

Theoretisch rendement Bij 20 micrometer droge laagdikte: 17,5 m²/l 

Praktisch rendement Afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het theoretisch 
rendement

Laagdikte 20 micrometer droog, afhankelijk van de ondergrond

Systeemopbouw Nieuw onbehandeld hout:

Onderhoud van bestaand blank/transparant afgewerkt 
houtwerk: 

Onderhoud van houtwerk e.d. behandeld met een ander
type dan AQUA Kleurbeits: 

- Vettige houtsoorten ontvetten;
- 2 á 3 Lagen AQUA Kleurbeits aanbrengen;
- Tussen de lagen licht schuren en stofvrij maken. 

- Ondeugdelijke lagen verwijderen, reinigen/ontvetten, schuren en 
stofvrij maken; 

- Kale delen voorstrijken zodat een egaal gekleurd oppervlak wordt 
verkregen en het geheel behandelen met 1 of 2 lagen; 

- Tussen de lagen licht schuren en stofvrij maken.

- Vooraf d.m.v. een proefvlak de verdraagzaamheid vaststellen. 

Onderhoudstermijn Ca. 3 jaar (afhankelijk van het aantal aangebrachte lagen, de kleur, 
ondergrond, weerbelasting en gebruik)

Vlampunt Geen

Veiligheidsvoorschriften Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende 
veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele 
gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad 
raadplegen.

Verpakking 1 liter 

Opslag Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de 
kwaliteit van het product plaatsvinden. 

Maximale gebruikstermijn 12 maanden 

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product 
wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden 
aangebracht. Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met 
betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen 
informatie.
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