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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 clienteel 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

BIOFA 3110
WANDLAZUUR

EIGENSCHAPPEN
Wandlazuur is een waterig bindmiddel op basis
van natuurharsen en –oliën, etherische oliën
en natuurlijke vulstoffen.
Kan aangekleurd worden met de kleurpasta’s
BIOFA 3601-3616 of met de poederpigmenten
BIOFA 1301-1317.
Droogt snel en vormt een vlekbestendige film.
Geschikt voor decoratieve technieken
binnenshuis. Aan te brengen in
opeenvolgende lagen ev. met verschillende
kleurnuanceringen.
Geschikt op alle minerale ondergronden en
reeds geschilderd korrelpapier. Kan eveneens
gebruikt worden als artistieke verf.

SAMENSTELLING
Bindmiddel : water, schellak, turksroodolie,
alifatische koolwaterstoffen, essientiële
dennenaaldenolie, polysacchariden,
ricineenolie, lijnolie, colofoniumharsester,
boorzout, natriumpolyfosfaat, lavendel- en
tijmolie, citraal.

TOEPASSING
1.Voorbereiding van de ondergrond: de
ondergrond voorbehandelen met een laag
Primasol 3011, Solimin 3051, Zandverf 3055
(zie desbetreffende technische fiches).
2.Grondlaag: meng 2 delen bindmiddel en 1
deel kleurpasta en voeg daaraan voorzichtig 7
delen koud water toe. De hoeveelheid water is
afhankelijk van de gekozen techniek en de
gewenste kleurintensiteit.
Men mag ook de poederpigmenten gebruiken
BIOFA 1301-1319 om het bindmiddel BIOFA
3110 te kleuren. Hierbij voorafgaandelijk het
poederpigment mengen met water (75 gr.
Poederpigmenten in 100 gr. water ) en min 12
uur laten rusten. 10 gr van dit mengsel
onderroeren in 200-300 gr. Wandlazuur BIOFA
3110, en nadien 300 tot 700 gr water
toevoegen. Goed omroeren voor gebruik.
Aanbrengen met een wandlazuurborstel,
kwast, rol, natuurspons of doek.
Begin met de lichtste kleur. Laat 3 uur tussen
elke laag. Max 7 lagen.
Voor een betere vlekbestendigheid een laatste
laag lazuur aanbrengen slechts verdund met 1-
2 delen water.
Belangrijk : tijdens het toepassen en het
drogen, de lokalen goed verluchten en
ventileren.

DROOGTIJD
Wacht 3 uur voor elke volgende laag. Bij drie
aangebrachte lagen duurt het 24 uur voor
totale uitharding. De droogtijd neemt toe bij
meerdere lagen. Wacht 24 uur voor het
aanbrengen van een eindlaag Wandlazuur
BIOFA 3110.

VERBRUIK
1 liter van het verkregen mengsel (20%
bindmiddel, 10% kleurconcentraten en 70%
water) voldoet voor 15 tot 20 m²

SCHOONMAAK VAN HET MATERIAAL
onmiddellijk na gebruik met Borstelreiniger BIOFA
0600 en water.

BEWARING
Op een koele, droge en vorstvrije plaats. Sluit
verpakkingen hermetisch. Geopende
verpakkingen zo snel mogelijk opgebruiken.

VERPAKKING
250 ml, 1 L, 5 L

VEILIGHEIDVOORSCHRIFTEN
Ook natuurlijke producten dienen buiten het
bereik van kinderen te worden gehouden.
Indien contact met ogen deze overvloedig
spoelen met koud water.
Er kan zich aanvankelijk even een typische
geur verspreiden, toe te schrijven aan het
gebruik van natuurlijke grondstoffen.

RECYCLAGE
Resten niet in de riolering lozen. Opgedroogde
overschotten kunnen gerecycleerd worden
samen met het huisvuil. Breng lege
verpakkingen en niet opgedroogde resten naar
het containerpark.

Recyclage: vloeibaar afval EAK 08 01 12

VOC : EU (cat.A/a): 30g/l (2010)
BIOFA 3110 bevat max. 25 g/l


