
Devomat Industries NV - Florent Geversstraat 31 - BE 2650 Edegem - T: +32 (0)3 450 94 70 - F: +32 (0)3 457 94 24 - E: info@devomat.be - W: www.devomat.be

Easy Colour
Plantaardige kleurbeits voor parket en
plankenvloeren. Easy Colour is gemakkelijk aan te
brengen en compatibel met alle DevoNatural
afwerkingproducten.

Gebruiksaanwijzing

Toepassingen: DevoNatural Easy Colour
wordt bijzonder aanbevolen voor het
gemakkelijk en eigentijds kleuren van
alle soorten parketplanken en
plankenvloeren, meubels,
binnendeuren, enz. Alleen voor gebruik
binnenshuis.

 Geen aanzetten;

 Gemakkelijk te verwerken;

 Compatibel met elk DevoNatural
product, zowel High Solid Oil, Wax als
alle DevoNatural vernissen;

 Sneldrogend;

 Uitgebreid kleurassortiment;

 Bio-based: product op plantaardige
basis;

 Dringt goed in het hout;

 Geen wegwassen van het
kleurpigment bij gebruik
watergedragen lakken;

 Hogere viscositeit om gemakkelijk
aan te brengen in industriële olie-
walsstraten.

Voorbereiding ondergrond:

Behandeld of vervuild hout: zo nodig afbijten, doorschuren en/of grondig reinigen om de poriën te
openen.

Nieuw of gereinigd hout: vlak en fijn schuren. In beide gevallen moet men zorgen voor een zuivere
en vetvrije ondergrond.

Voorbereiding product: goed schudden voor gebruik, ook tijdens het gebruik het product
regelmatig oproeren.

Aanbrengen: met borstel, katoendoek of rotatieve machine en dik wit of beige kussen. Voldoende
product aanbrengen zodat het hout verzadigd wordt. Onmiddellijk het overtollige product
verwijderen met niet pluizende katoenen doeken of inpolieren met rotatieve machine en dik wit of
beige kussen. Voor parketvloeren, bij voorkeur aanbrengen met een vernisrol in stroken van 60 tot
80 cm. Onmiddellijk nawrijven met niet pluizende katoenen doek of polieren met de rotatieve
machine en dik wit kussen. Stroken goed in elkaar wrijven of polieren met voldoende product.
Indien nodig nog één keer de gehele vloer napolieren met dik wit kussen, zodat al het overtollige
product zeer goed wordt verwijderd! Indien gewenst, kan men na 2 uren een tweede laag
aanbrengen voor een dieper kleureffect. Het behandelde oppervlak blijft na droging nog enkele uren
met water of nat product bewerkbaar, waardoor eventuele kleurverschillen of aanzetten ook na
droging nog kunnen weggewerkt worden! Vermijd hoge temperaturen of rechtstreeks invallend
zonlicht op de vloer tijdens het aanbrengen.

Droogtijd: 2 uren.

Afwerking: na 4 uren drogen, zonder naschuren de 1ste laag DevoNatural afwerking aanbrengen.

Overloopbaar: afhankelijk van de afwerking. Zie de betreffende DevoNatural productfiche.

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

Verbruik: 10 tot 15 M² per liter.

Reiniging gereedschap: met water.

Houdbaarheid: 12 maanden in originele, ongeopende verpakking. Vorstvrij bewaren.

Afval: onbruikbare restanten beschouwen als chemisch afval en opruimen volgens de plaatselijke
overheidsvoorschriften.

EU-grenswaarde voor dit product (cat.A/f): 150 g/l (2007)/130 g/l (2010). Dit product bevat max. 3
g/l VOS.

Opgelet: alvorens te gebruiken goed oproeren en de kleur controleren a.u.b.! Doe steeds een
kleurtest op de te behandelen vloer.
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Easy Colour
Technische eigenschappen

Beschrijving (type): Plantaardige kleurbeits voor parket en plankenvloeren

Basis: Combinatie van plantaardige bindmiddelen.

Karakteristieke eigenschappen: Impregnerende, geurloze, watergedragen kleurbeits.

Verwerking:

Ondergrond: Dient schoon, droog en vetvrij te zijn.

Materiaaltemperatuur: 10 - 35°C.

Luchtvochtigheid: 40 - 70 %.

Materiaalvochtigheid: Afhankelijk van de houtsoort in stabiliteit met de luchtvochtigheid. Eik 9 à 11% bij 60%RLV.

Voorbereiding product: Na goed opschudden klaar voor gebruik.

Potlife: N.v.t.

Te verwerken door middel van: Kwast of rol. Nawrijven met schone, niet pluizende doek of rotatieve machine met dik wit kussen.

Te verdunnen/te reinigen met: Water.

Verbruik/uitstrijkvermogen: 10 – 15m²/L per lag.

Laagdikte: N.v.t. (impregnatieproduct)

Afwerking: DevoNatural High Solid Oil, Hardwax Oil, Solid Wax, Finish, Transit of Passage

Fysische en chemische eigenschappen:

Kleur(en): Uitgebreid kleurassortiment, ook kleur op maat.

Reuk : Weinig of geen.

Consistentie: Vloeibaar.

Viscositeit, dynamisch of kinematisch 20°: 55 – 65 sec 2 DIN53211.

Soortelijk gewicht 20°C/dichtheid: 1,01 – 1,06 kg/l - methode: DIN 53217.

Vaste stoffen in gewicht: 10 – 15 % - methode: berekend.

VOC-gehalte: 2,9 gr/L - methode: berekend.

Droging bij 20°C/65% RV: Stofdroog: na ca 2 uur. 2de laag aanbrengen: na ca 2 uur. Afwerklaag aanbrengen: na ca 4 uur.

Volledige uitharding: N.v.t.

Glans (H.60°): N.v.t.

pH 20°C: 8 - 9

Oplosbaar in water 20°C: Ja.

Dampspanning/20°C, mBar: N.v.t.

Vlampunt: N.v.t.

Zelfontbranding bij: N.v.t.

Afschuifsterkte: N.v.t.

Houdbaarheid: Vorstvrij en in goed gesloten verpakking, minimaal 12 maanden.

Veiligheid: Waarschuwing: Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking
of het etiket ter beschikking houden.

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Ecologische informatie:

Biologisch afbreekbaar: Het product wordt niet geclasseerd als zijnde milieugevaarlijk.

Verwijdering: Restanten beschouwen als chemisch afval en verwerken volgens de plaatselijke overheidsvoorschriften.
Kleine hoeveelheden kunnen samen met het huisvuil gestort worden.

Levering/vervoer:

Verpakking(en): 100 ml en 1 L.
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