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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 5005
GRONDLAAG VOOR WATERBEITSEN

EIGENSCHAPPEN
Waterverdunbare, kleurloze grondering op
basis van natuurlijke grondstoffen.
Sneldrogend, verzadigt het hout en zorgt voor
een gelijkmatig zuigende ondergrond bij sterk
absorberende houtsoorten en tropisch hout. Af
te werken met de Waterbeitsen BIOFA 5161-
5185.
Eveneens te gebruiken als additief voor een
betere droging en schuurbaarheid van de
Waterbeitsen binnenshuis.

SAMENSTELLING
Water, schellak, boorzout.

TOEPASSING:
1.Voorbereiding van de ondergrond: de
ondergrond dient droog te zijn
(vochtigheidsgraad <12% ), draagvast en
zuiver. Oude verflagen verwijderen.
Tanninerijke houtsoorten (bv.eik) en tropisch
hout vooraf ontvetten met een spiritus.
Meubels finaal opschuren met een korrel P220.
2.Grondlaag: product goed oproeren en
aanbrengen met een langharige, gesplitste
lazuurborstel of pistool (buis 1,5-1,7 mm, druk
2,5-3 bar).
Als additief voor een betere droging en
schuurbaarheid van de Waterbeitsen BIOFA
5161-5185 binnenshuis voeg 10-30% toe aan
de waterbeits.
Belangrijk: tijdens het toepassen en het
drogen, de lokalen goed verluchten en
ventileren. Een test is aangewezen. Niet
gebruiken bij temperaturen <12°C.
3. Afwerking: met een Waterbeits.
4.Schoonmaak van het materiaal: met
BORSTELREINIGER BIOFA 0600 . Daarna
goed uitwassen en naspoelen met helder
water.

DROOGTIJD
Droog na 3-4 uur (20°C / 50-55%
vochtigheidsgraad).

VERBRUIK / RENDEMENT
Sterk afhankelijk van het absorptievermogen
en de voorafgaande behandelingen van de
ondergrond.
Verbruik: 50-80 ml/m²;
Rendement: 13-20 m²/liter.

BEWARING
Droog, vorstvrij en koel bewaren, sluit de
verpakking hermetisch of giet over in een
kleinere verpakking. Niet geopende verpakking
kunnen 1 jaar bewaard worden.

VERPAKKING
750 ml

VEILIGHEIDVOORSCHRIFTEN

Buiten het bereik van kinderen bewaren. Bij
contact met ogen onmiddellijk spoelen met
overvloedig water.

RECYCLAGE
Resten niet in de riolering lozen. Opgedroogde
resten kunnen gerecycleerd worden samen
met het huisvuil.
Breng lege verpakkingen en niet opgedroogde
resten naar het containerpark.
Recyclage: vloeibaar afval EAK 080 11 2

VOC : max EU waarde cat. A/e : 30g/l (2010)
5005 bevat max. 0g/l


