RUSTIEKE LOOGBEITS
Beschrijving
TRAE LYX RUSTIEKE LOOGBEITS is een reactieve beits op waterbasis om het hout, en in het
bijzonder eikenhout, op een eenvoudige manier een verouderde rustieke uitstraling te geven.
Verkrijgbaar in de kleuren naturel eik, gerookte eik, verweerde eik, oude eik, gebrande eik
en vergrijsde eik.
Toepassing
Uitsluitend binnen te gebruiken op onbehandelde parket en planken vloeren.
Eigenschappen ¹
Kleur:

Naturel eik, gerookte eik, verweerde eik, oude eik,
gebrande eik en vergrijsde eik.

Glansgraad:

N.V.T.

Theoretisch verbruik:

12 - 14 m²/l. per laag (afh. van houtsoort).

Overschilderbaar:

Na ca.4 uur.

Verpakking:

1 liter

Opslag:

Koel, doch vorstvrij bewaren in goed gesloten,
originele verpakking.

Houdbaarheid:

Na opening beperkt houdbaar Bij aangebroken
verpakking kan vel vorming optreden.

¹ bij 20°C en 65% R.V.
Behandeling algemeen
Altijd een proef opzetten alvorens het oppervlak te behandelen. Schuurkorrel, houtsoort enz kunnen
de uiteindelijke kleur beïnvloeden.
Uitsluitend gebruiken op kaal hout binnenshuis.
Kaal hout schuren met korrel 100-150 en stofvrij maken.

Applicatie gegevens
Verwerkingsmethode:

Bostel of kortharige parketroller.

Type verdunning:

Gebruiksklaar voor kwast of roller.

Percentage verdunning :

Niet verdunnen.

Laagopbouw:

1 laag aanbrengen.

Applicatie condities:

Min. 10° C en max. 80% R.V. Zorg voor voldoende
ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen van de lak.

Schoonmaken gereedschap:

Water

Verwerking
TRAE LYX RUSTIEKE LOOGBEITS goed schudden voor gebruik.Tijdens de verwerking regelmatig
schudden of roeren. Bij gebruik van meerdere flessen deze met elkaar mengen om kleurverschil te
voorkomen.
De beits overvloedig aanbrengen met roller of kwast. Gebruik alleen roestvrij staal materiaal. Hierna
egaliseren / uitpoetsen met een katoenen doek en 4 uur laten drogen. Eventueel opkomende
houtvezels lichtjes schuren met een zeer fijne schuurpad. De beitslaag niet doorschuren. Afwerken
met 1 laag TRAE LYX HARDWAX PRO NATUREL WIT en 1 laag
TRAE LYX HARDWAX PRO MAT. Voor verwerking en onderhoud zie gebruiksaanwijzing op de
verpakking van deze producten .
Toe te passen systeem
1 Laag TRAE LYX RUSTIEKE LOOGBEITS
1 laag TRAE LYX HARDWAX PRO NATUREL WIT
1 laag TRAE LYX HARDWAX PRO MAT
Afwijken van dit systeem kan het eind resultaat beïnvloeden.
Rustieke loogbeits dient te allen tijden afgewerkt te worden.
Niet geschikt voor afwerking met producten op waterbasis.
Onderhoud
Zie datablad afwerklaag Trae lyx hardwax Pro.

