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Technische fiche - 470 
 

                                          Aquasol-vernis op waterbasis 
       

De gegevens zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring, maar vormen geen verzekering van producteigenschappen en scheppen geen contractuele rechtsverhouding. 
Met de verschijning van dit veiligheidsinformatieblad verliest alle voorgaande informatie haar geldigheid. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ULTRANATURE Reincke Naturfarben GmbH ●Rudolf-Diesel-Straße 4●DE- 21614 Buxtehude●Tel: 04161 / 87549  ●Fax 04161/78369  

 

 

 
 Mat-satijn, glanzend, 
 Kleurloos,  of gekleurd. 
 

 

 

                                                                                           

 

 

                                                                                         0,75l ≈      9 m² 

                                                                                           2.4l ≈    30 m² 

 

 

 

Gebruik Productgegevens 

 
Toepassing: 

Zeer geschikt voor het behandelen van zwaar belaste 
oppervlakken zoals houten vloeren, trappen, werkbladen. Niet 
geschikt voor kurk of linoleum  

Eigenschappen: 
De vernis  is lichtvast, dekkend, elastisch en sterk 
hechtend. Droogt snel,  gemakkelijk aan te brengen en  vrij van 
formaldehyde.  Enkel voor binnen. Kan dmv mixsysteem gekleurd 
worden  
 
Kleuren, 
Kleurloos,    voor mat-satijn,  of glanzend  effect. Inkleurbaar) 
Wit ‘’ dekkend ‘’ 
 
 
Drogen: 

Stofdroog na 1 uur. Droog en  overschilderbaar na 3 uur en 
uitgehard na 2 à 3 dagen. Belangrijk: gedurende het drogen zeer 
goed verluchten. 

 
Bewaring: 

Koel en droog bewaren. Verpakking goed afsluiten. Minstens 12 
maanden houdbaar in originele verpakking. 

Reinigen van materiaal met water en zeep van Ultranature. 

 
 

 
Ingrediënten: 

Bereiding uit water, pure acryl, azijnester,1-3- butanoil, kiezelzuur,  

 PU verdikker ,ontschuimer, conserveringsmiddel ( bij kleur, zoals wit , toevoeging van  minerale pigmenten,, 

 Co/Zr/Zn/Mn-droogstoffen.  

Het VOC-gehalte van dit product bedraagt max. 30 g/l. De EU-grenswaarde bedraagt max. 130 g/l  

(categorie D vanaf 2010) 

 
Verbruik / uitstrijkvermogen: 
 Verbruik: +/- 12 m²/ L  ( naar gelang ondergrond en laag dikte)  
 
 Verwijdering: 

Verpakkingen borstelschoon leegmaken en dan naar het containerpark brengen. Opgedroogde productresten 
kunnen met het huisvuil meegegeven worden. Europese Afvalstoffenlijst EAK/EWC 080120 

    

Veiligheidsvoorschriften: 

Met het product doordrenkte werkmaterialen, bijv. poetsdoeken, sponzen, slijpstof enz. met niet volledig 
gedroogde olie luchtdicht in een metalen container of in water bewaren en dan verwijderen, aangezien er 
anders gevaar is voor zelfontbranding vanwege het plantoliegehalte. Het product op zich is niet spontaan 
ontvlambaar. Zorg bij het drogen voor voldoende verluchting.  

Door de gebruikte natuurlijke grondstoffen kan een typische geur ontstaan.  
Buiten het bereik van kinderen houden. 

Bij inslikken niet het braken opwekken. Raadpleeg onmiddellijk een arts en toon hem/haar de verpakking of 
het etiket. 

Draag bij het gebruik van spraytoestellen een toegelaten adembescherming. 
Draag bij het slijpen een stofmasker. 

Bevat kobaltcarboxylaat. Kan allergische reacties veroorzaken. 

 

Gebruiksaanwijzing Ondergrond 
 

Verwerking: 

Voor goed resultaat volg de instructies van technisch fiche. 

De laag aanbrengen met borstel of kortharige verf rol in de richting 
van de houtnerven. Na grondige droging van minstens 3 uur 
opschuren met korrel 220. Twee lagen onverdund aanbrengen. 

Tussen de verschillende lagen telkens opschuren met k. 220 

Bij looizuur- of harshoudende houtsoorten (o.a. eiken )eerst een 
grondlaag hardolie 255 Ultranature aanbrengen.  

 

 

 
Voorbereiding: 

Het product is klaar voor gebruik, goed oproeren. Ondergrond moet proper, droog en vetvrij zijn. Oude 
loszittende verflagen moeten verwijderd worden en vastzittende verflagen goed opschuren. Steeds vooraf 
opschuren met korrel180. Olie- of harshoudend hout moet grondig ontvet worden.  

Temperatuur in de omgeving bij verwerking meer als 7°  

. 

 

 




