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De in dit document beschreven producten werden ontworpen om te beantwoorden aan welomschreven functies zoals hierboven vermeld De
raadgevingen hebben slechts een indicatieve waarde, de gebruiksomstandigheden dienen conform te zijn met de geldende normen. Elke
toepassing die niet expliciet vermeld is in onderhavig document, dient voorafgaand aan de uitvoering der werken het voorwerp uit te maken
van een consultatie en een schriftelijk bindend akkoord van BIOBAT BVBA. De in deze fiche aangebrachte inlichtingen zijn gebaseerd op
onze huidige kennis en zijn het resultaat van test waarbij de objectiviteit voorop staat. Rekening houdend met de voortschrijdende technische
evoluties, is ons cliënteel er toe gehouden om de geldigheid van deze fiche na te trekken bij onze diensten, dan wel of deze werd vervangen
door een recente editie.

BIOBAT BVBA, Masuistraat 6 , B-1000 Brussel

BIOFA 1301 - 1317

POEDERPIGMENTEN

EIGENSCHAPPEN
Intense kleurpigmenten van aarde, metaal- en
gemengde oxiden.
De pigmenten zijn onderling mengbaar en
kunnen gebruikt worden voor het aankleuren
van BIOFA verven PRIMASOL 3011, SOLIMIN
3051, ZANDVERF 3055 en het
wandglazuurmiddel 3110.
Uitgezonderd het LILA code 1314, zijn de
pigmenten bestand tegen het alkaliseren en
kunnen dus vermengd worden met minerale
verven, silicaatverven alsook de andere verven
van BIOFA en het bindmiddel voor lazuren.
Het pigment LILA 1314 mag niet gebruikt
worden in een alkalisch systeem (kalk of
minerale verven), en mag dus niet gebruikt
worden op een alkalische ondergrond zoals
nieuw beton, een ondergrond in kalk of
minerale verf, de tint kan aanzienlijk wijzigen.
De pigmenten kunnen eventueel gemengd
worden met lakken, beitsen en oliën van
BIOFA, maar dit gebruik wordt afgeraden.

SAMENSTELLING
ijzeroxydezwart (1301), ijzeroxyderood (1302),
omber (1303), okerrood (1304), gebrande
omber (1305), geeloranje ijzeroxide (1306),
okergeel ijzeroxide (1307), ijzer- en
mangaanoxide (1308), anorganisch en
organisch mengpigment (1309),
ultramarijnblauw (1310), titaangeel (1311),
ultramarijnviolet (1312), ultramarijnrood (1313),
mangaanviolet (1314), cobaltgroen (1315),
cobaltgroen (1316), cobaltblauw (1317).

2.Gebruik: Meng, onder goed roerend, de
pigmenten onder de muurverf totdat men een
homogene kleur bekomt. Het poederpigment
niet over doseren (krijtvorming). Tevens is
aangewezen om het pigment eerst op te
lossen in water (75 gram pigment in 100 ml
water) en de verkregen pasta onder regelmatig
roeren 12 uur te laten staan alvorens deze
onder de verf te mengen.
Voor een wandglaceertechniek: meng 200-
300g bindmiddel BIOFA 3110 met 10g
poederpigment (opgelost in 600-700ml water).
3.Schoonmaak van het materiaal: met
BIOFA 0600 borstelreiniger.

RENDEMENT
De hoeveelheid is afhankelijk van de gewenste
kleurintensiteit en de gebruikte verf.

VERPAKKING
75 en 150 gram

BEWARING
Droog en koel bewaren.

VEILIGHEIDVOORSCHRIFTEN
Ook natuurlijke producten dienen buiten het
bereik van kinderen te worden gehouden.
De pigmenten 1310, 1312, 1313 en 1314
verwijdert houden van zuren. Voorkom het
maken van stof.

RECYCLAGE
Breng lege verpakkingen en niet opgedroogde
resten naar het containerpark.
Afval niet in riolering lozen.

TOEPASSING
1.Voorbereiding: is afhankelijk van het
gebruikte afwerkingproduct. Zie desbetreffende
fiches.


