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Finish
Grijzend mat
Vergrijzende, slijtvaste matte parketvernis voor
parketplanken en plankenvloeren op basis van
watergedragen polyurethaan-acrylaat met UV- en
tannineblokker

Gebruiksaanwijzing

Toepassing: deze watergedragen, niet
vergelende, elastische en verzegelende
binnenafwerking geeft een “natuurlijk
vergrijzend aspect” aan houten vloeren
die niet gekleurd zijn, en een “Colour
Wash Effect” op donkere houtsoorten en
houten vloeren die gekleurd worden met
DevoNatural Colour. DevoNatural Finish
grijzend mat is binnen ook toepasbaar
op houten deuren, meubelen, plafonds,
enz. Voor houten vloeren enkel toe te
passen op parketplanken met
vellingkant en traditionele
plankenvloeren. Het “Colour Wash
Effect” is afhankelijk van het
looizuurgehalte van het hout. Niet
gebruiken op merbau!

 Sneldrogend;

 Prachtige vergrijzing van het hout;

 UV–filter, tegen vergeling;

 Tannineblokker tegen doorbloeden
van looizuren;

 Solventvrij;

 Geen hinderlijke geur.

Bijzondere eigenschappen:
vergrijzende, slijtvaste en elastische
afwerking, die de parketvloer verzegelt.
De vloer kan eerst gekleurd worden met
DevoNatural Colour. Ook binnen toe te
passen op houten deuren, meubelen,
plafonds en andere poreuze
ondergronden.

Voorbereiding ondergrond: de ondergrond moet zuiver, droog, ontstoft en vrij van vet, boenwas en
olie zijn.

Voorbereiding product: goed schudden en roeren voor gebruik.

Aanbrengen: minimum in 2 tot 3 lagen, in functie van de gewenste slijtvastheid.

Vernis-/lakrol of kwast: 1ste laag met kwast, plank per plank en aflijnen op de rand van de plank,
2de en 3de laag met kwast of rol. Eerst dwars op de nerf en vervolgens met de nerf mee. Werk
zorgvuldig in stroken (max. 60 cm voor kleine en 20 cm voor grote oppervlakken), met voldoende
product, en laat de stroken in elkaar vloeien. Naborstelen met zachte kwast om streepvorming te
vermijden.

Airless: nozzle: 0.2 – 0.3; druk: 80 – 120 bar.

Luchtspuit: nozzle: 1 – 2 mm; druk: 2 – 3 bar.

Droogtijd: stofdroog na 2 à 3 uren.

Afwerking: na 5 à 6 uren, naschuren met de machine of manueel. De eerste laag met
gaasschuurschijf korrel 150. Tussen de 2de en 3de laag met gaasschijf korrel 220.

Overloopbaar: na 4 uren.

Volledige uithardingtijd: 7 dagen.

Verwerkingstemperatuur: niet verwerken bij temperaturen onder de 12°C of boven de 25°C.

Verbruik: 10 – 14 m²/L per laag, 2 tot 3 lagen.

Reiniging gereedschap: met water.

Onderhoud: vanaf 3 weken na afwerking: met DevoNatural Soft Cleaner en DevoNatural Polish. Zie
ook de DevoNatural onderhoudsfiche voor geverniste vloeren.

Houdbaarheid: in goed gesloten verpakking minimaal 1 jaar. Vorstvrij bewaren, en beschermen
tegen hoge temperaturen.

Opgelet: alvorens te gebruiken goed oproeren en de kleur controleren a.u.b.!
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Finish
Grijzend mat
Technische eigenschappen

Beschrijving (type): Vergrijzende, natuurlijke en matte parketvernis voor parketplanken en plankenvloeren

Basis: Watergedragen polyurethaan- acrylaat met UV- en tannineblocker.

Karakteristieke eigenschappen: Eén component elastische verglazer, waterafstotend, transparant en slijtvast. Opgelet: Het ‘vergrijzende’-
effect kan beïnvloed worden door het bloeden van de houtsoort. Ook op eiken zal het looizuurgehalte zijn
invloed hebben.

Verwerking:

Ondergrond: Dient droog, goed gereinigd en vrij van vet, olie, was en stof te zijn.

Materiaaltemperatuur: 10 – 25°C

Luchtvochtigheid: 40 – 70%

Materiaalvochtigheid: Afhankelijk van de houtsoort (bvb. eik tussen de 9 en 12%.)

Voorbereiding product: Klaar voor gebruik. Steeds roeren en goed schudden voor gebruik.

Potlife: N.v.t.

Te verwerken door middel van: 1. Eerste laag altijd aanbrengen met een kwast. Eerst dwars op de nerf, vervolgens met de nerf mee.
Werk zorgvuldig in de lengte richting van de planken en aflijnen op de v-groef. Minimum in 2 tot 3
lagen, in functie van de gewenste slijtvastheid, 2de en 3de laag kan met kwast of rol.

2. Airless: met drukspuit 80 – 120 bar. Nozzle/spuitopening min 0.012 inch of 0.2 – 0.3 mm.

3. Luchtspuit : Nozzle 1 – 2 mm, druk 2-3 bar.

Te verdunnen/te reinigen met: Water.

Verbruik/uitstrijkvermogen: 1 L aanbrengen op 4 m² in 3 lagen = 12 – 14 m²/L per laag.

Laagdikte: Bij het aanbrengen van 75 µm bedraagt de droge laagdikte 25 µm.

Afwerking: Na circa 5 - 6 uur.

Fysische en chemische eigenschappen:

Kleur(en): Melkachtig wit.

Reuk : Reukloos.

Consistentie: Vloeibaar.

Viscositeit, kinematisch 20°: 35 - 50 s. methode: 4DIN53211

Soortelijk gewicht 20°C/dichtheid: 1,00 – 1,04 kg/L. methode: DIN 53217

Vaste stoffen in gewicht: 29 - 33% methode: berekend

VOC-gehalte: 3 - 5% methode: berekend

Droging bij 20°C/65% RV: Stofdroog na ca. 2 – 3 uur
Overschilderbaar na ca. 5 – 6 uur

Volledige uitharding: 7 dagen

Glans (H.60°): 10 - 12 GU

pH 20°C: 8 – 8,5

Oplosbaar in water 20°C: Ja, niet na volledige uitharding.

Dampspanning/20°C, mBar: N.v.t.

Vlampunt: Geen

Zelfontbranding bij: N.v.t.

Afschuifsterkte: N.v.t.

Houdbaarheid: Vorstvrij en in goed gesloten verpakking, minimaal 12 maanden. Niet blootstellen aan temperaturen boven
de 45°C.

Veiligheid: Bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-
on [EC no. 220-239-6] (3:1), Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate, methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-
4-piperidylsebacaat. Kan een allergische reactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende
organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter
beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
Voorkom lozing in het milieu. De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale /
nationale / internationale voorschriften. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Ecologische informatie:

Biologisch afbreekbaar: Neen

Verwijdering: Onbruikbare restanten beschouwen als chemisch afval en opruimen volgens de plaatselijke
overheidsvoorschriften.

Levering/vervoer:

Verpakking(en): 100 ml, 750 ml, 2 L en 10 L.
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