
Aqua DSL-55-Houtbeits PUAqua DSL-55-Houtbeits PU
Watergedragen beits met een zeer goede vloeiing voor kozijnen,
deuren en andere waardevolle houten bouwdelen

KleurenKleuren LeverbaarLeverbaar
Aantal per pallet 672 200

VPEVPE 6 x 6 x 0,75 ltr0,75 ltr 2 x 2 x 2,5 ltr2,5 ltr

verpakking bus bus

verpakkingscode 01 03

art.nr.art.nr.

Aqua DSL-55/matAqua DSL-55/mat

kleurloos 7220 ◼ ◼

speciale kleuren 7221 ◼ ◼

Aqua DSL-55/zijdeglansAqua DSL-55/zijdeglans

kleurloos 7210 ◼ ◼

licht eiken (RC-365) 7211 ◼ ◼

pine/lariks (RC-260) 7212 ◼ ◼

teak (RC-545) 7213 ◼ ◼

noten (RC-660) 7214 ◼ ◼

palissander (RC-720) 7215 ◼ ◼

speciale kleuren 7216 ◼ ◼

VerbruikVerbruik Ca. 100 ml/m² per laag
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ToepassingToepassing Hout binnen en buiten■
Maathoudende houten bouwelementen: bijv. kozijnen en deuren■
Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen,
tuinhuisjes

■

Voor- en aflak■
Ook als herhalingslaag■
Niet geschikt voor vloeren (terrassen, vlonders)■
Voor de professionele verwerker■

EigenschappenEigenschappen Vergelingsarm■
Eenvoudige verwerking■
Weerbestendig en vochtregulerend■
Blokvast (conform richtlijn HO.03)■
Duurzaam, vuilafstotend, robuust■
Excellente vloeiing■
Zeer elastisch■
Met UV-blokker■
Als renovatielaag met uitstekende hechting op oude verflagen■

Technische gegevensTechnische gegevens

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende
productspecificaties.

Bindmiddel speciale hars

Dichtheid ca. 1,04 gr/cm³

Viscositeit (20°C) ca. 2.300 mPas

Geur mild, na droging reukloos

Glansgraad mat, zijdeglans

CertificatenCertificaten DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeugen"DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeugen"

MogelijkeMogelijke
systeemproductensysteemproducten

*Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen!

Aqua IG-15-Impregneergrond IT* Aqua IG-15-Impregneergrond IT* (7145)(7145)

Aqua HSL-35/m-Houtbeits 3in1* Aqua HSL-35/m-Houtbeits 3in1* (7120)(7120)

WerkvoorbereidingWerkvoorbereiding Eisen aan de ondergrondEisen aan de ondergrond
De ondergrond moet schoon, stofvrij en droog zijn.
Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid 11 - 15%.
Beperkt maathoudende bouwdelen: houtvochtigheid max. 18%.

■

VoorbereidingVoorbereiding
Vuil, vet en losse, oude verflagen volledig verwijderen.
Intacte oude verflagen goed schuren.
Vergrijsde en verweerde houtoppervlakken tot op de draagkrachtige ondergrond schuren.
 
Hout buiten, dat beschermd moet worden tegen houtrot en blauwzwam voorbehandelen
met Aqua IG-15* of Aqua HSL-35* (vervalt bij hout binnen).

■
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VerwerkingVerwerking

Materiaal goed roeren.
Kwasten, spuiten.
Bekerpistool: nozzle: 2,0 - 2,5 mm, luchtdruk: 2,0 - 3,0 bar.
Airless: nozzle: 0,28 - 0,33 mm, materiaaldruk: 70 - 90 bar.
Airmix: nozzle: 0,28 - 0,33 mm, materiaaldruk: 70 - 90 bar, luchtdruk 1 - 2 bar.
Na droging de volgende laag aanbrengen.
Na de grondering licht schuren.
De tweede en derde laag altijd aanbrengen na licht schuren.
Renovatielaag: 1 - 2 lagen aanbrengen en tussen de lagen licht schuren.
Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

VerwerkingsrichtlijnenVerwerkingsrichtlijnen
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +15°C tot max. +25°C.

■

VerwerkingstipVerwerkingstip Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de
ondergrond testen.
Grote oppervlakken in banen opzetten en niet het totale oppervlak in een keer bewerken.
Afdichtingsproducten moeten zich verdragen met de verf en mogen pas worden
aangebracht wanneer de verflaag goed gedroogd is.
Tijdens de verwerking en droging het oppervlak tegen regen, wind, zoninwerking en dauw
beschermen.
Weekmakerhoudende afdichtingsprofielen verkleven in combinatie met dispersieverven.
Weekmakervrije profielen gebruiken.
Bij eikenhout kunnen door houtinhoudstoffen met waterverdunbare lazuren donkere
verkleuringen ontstaan.
Kleurloos is niet geschikt voor oppervlakken buiten, direct blootgesteld aan
weersinvloeden

DrogingDroging
Stofdroog: ca. 1 uur
Overschilderbaar: ca. 4 uur
Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.
Bij lage temperaturen, hoge luchtvochtigheid of overschrijding van de maximum laagdikte
kan de doordroging wezenlijk vertragen.

■

VerdunningVerdunning
Indien nodig tot max. 5% met water.

■

Gereedschap / reinigingGereedschap / reiniging Acrylkwast, kunstvezel kwast, bekerpistool, airless / airmix spuitapparatuur

Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

Opslag / houdbaarheidOpslag / houdbaarheid In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.
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VeiligheidsvoorschriftenVeiligheidsvoorschriften Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie
vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Persoonlijke
beschermingsmiddelen

Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming filter P2 en oogbescherming
vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.

GIScode BSW30

Afval Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele
verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet
samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

Biocide verordening *Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de
productinformatie lezen!

Declaratie conform VdL-
RL 01

Productgroep: houtbeitsen 
Inhoudstoffen: acrylaat-copolymeer, polyurethaandispersie, ijzeroxidepigment,
wasemulsie, glycol, vernettingsmiddel, ontschuimingsmiddel, (anti-schuimmiddel), UV-
absorber, matteringsmiddel, neutralisatiemiddel, zinkpyrithion, MIT
(methylisothiazolinone), BIT (benzoisothiazolinone), CMIT/MIT
(chloormethylisothiazolinone/methylisothiazolinone) (3:1).

VOS conform Decopaint-
richtlijn (2004/42/EG)

EU-grenswaarde voor het product (cat. A/e): max. 130 gr/ltr (2010).
Dit product bevat < 130 gr/ltr VOS.

Bovenstaande gegevens zijn aan de
hand van de nieuwste ontwikkelingen
en verwerkingstechnieken
samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking
buiten onze invloed liggen, kunnen aan
dit technisch merkblad geen rechten
worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene
verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet
meer, vraag dan een nieuw exemplaar
aan. Wij leveren uitsluitend onder deze
voorwaarden.
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