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AFWERKING

• Vernis van schrijnwerkkwaliteit, aanbevolen voor de bescherming van binnenhoutwerk 

(met uitzondering van parketvloeren).

• Druppelwerende gelformule voor gemakkelijk aanbrengen zonder lekken.

• Uitstekende weerstand tegen vlekken, krassen, schokken en uv-stralen.

• Klassieke en moderne kleuren, mat of zijdeglanseffect: ideaal om uw interieur een 

persoonlijke toets te geven.

RENDEMENT

1L = +/- 10-12m² per laag

1-COMPONENT

GEBRUIKSKLAAR
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GELVERNIS

Kenmerken - toepassingen

REINIGING 
VAN GEREEDSCHAP

WATER

OVERSCHILDERBAAR

1 - 2 uur

ASPECT

MAT - ZIJDEGLANS
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GELVERNIS

Kenmerken

Fysisch-chemische eigenschappen

Droging

*Wacht een week voor u met nat reinigt (vermijd te allen tijde 
agressieve schoonmaakmiddelen of ammoniakhoudende pro-
ducten).

Droogtijd bij 20 °C en 65 % relatieve vochtigheid voor lagen van 
normale dikte. 

Een slechte ventilatie, te dik aangebrachte lagen, een te lage 
temperatuur en/of te hoge relatieve vochtigheid zullen de droogtijd 
vertragen.

Aanbrengen
De ondergrond voorbereiden
Volgens de voorwaarden en voorschriften in DTU 59.1.

• Op oud hout: de oude lak afbijten, schuren en zorgvul-
dig afstoffen. Behandel aangetast hout met een niet-vettig 
insectendodend product. Ga vervolgens te werk als bij nieuw 
hout.

• Op nieuw hout: het hout moet schoon en droog zijn (vochti-
gheid van het hout < 10 %).

Aanbrengingsvoorwaarden

Conform de geldende beroepsregels brengt u de olie enkel aan:

• bij een temperatuur tussen 8 °C en 25 °C.
• op een schone, droge (vochtigheid <10 %) en ontvette onder-

grond (zonder vette stoffen zoals afscheiding, was, silicone, 
enz.) die bovendien vrij is van loog, vuil, schuurstof of andere 
zure resten.

• als er geen luchtstroom in de ruimte is.

1. Gebruiksklaar. Roer het product vóór gebruik.

2. Breng 2 à 3 gelijkmatige lagen aan. Schuur tussen twee lagen 
lichtjes met glaspapier (korrel 150-180) en stof vervolgens af.  
Voor grote oppervlakken gebruikt u een rol of spuitpistool.

3. Rendement: 10 à 12 m² per liter per laag ongeveer.

Reiniging van gereedschap
Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met zuiver water. 

Verpakkingen
Dit product is verkrijgbaar in bussen van 1 en 5 liter.

Verwijdering van afval
Giet het product niet weg in goten, water of de grond. Laat het 
drogen. Breng lege verpakkingen en vloeibare of droge resten 
naar een inzamelcentrum voor afval. Deze moeten altijd in ove-
reenstemming met de geldende plaatselijke/nationale voorschrif-
ten worden geëlimineerd.

Opslag
Sluit de bussen na elk gebruik goed af.

STEL DE BUSSEN NIET BLOOT AAN VORST 
Let op: bevroren product vertoont geen visuele veranderingen van 
de consistentie, maar verliest zijn weerstandsvermogen en wordt 
dus onbruikbaar.

Uitzicht van het 
product in de pot Melkachtige smeuïge gel 

Fysieke droging Door verdamping van het water 

Bindmiddel Acrylhars

VOCHTIGE LAAG

Dichtheid bij 20 °C 1,02 +/- 0,05

VOS-gehalte 
gebruiksklaar product

Grenswaarde in EU voor dit 
product (cat. A/i): 130 g/l (2010). 
Dit product bevat maximaal 3 g/l 

VOS.
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Stofvrij houden 30 min

Overschilderbaar/ 
afschuurbaar 1-2 uur Volgens voorwaarden hierna.

Droging 12 uur Neem de nodige voorzorgsmaatre-
gelen

Optimale 
weerstand 1 week Normaal gebruik*
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Voor aanvullende technische inlichtingen
• Telefonisch: de technische dienst van PLASTOR beantwoordt al uw vragen van maandag tot donderdag van 09.00 u tot 12.00 u en van 

14.00 u tot 17.00 u en op vrijdag van 09.00 u tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 op het nummer (0032) 16/62.92.92.
• Per fax: (0032) 16/62.19.70.
• Per post (Benelux): PLASTOR – Technische Dienst – Ambachtenstraat 11b - 3210 Lubbeek (België)
• Het doel van deze gebruiksaanwijzing is u te informeren. De inlichtingen die u hierin vindt, zijn gebaseerd op onze kennis en onze 

huidige ervaring, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden conform de normen of het DTU dat van kracht is. Wegens het grote aantal 
factoren die het gebruik van onze producten kunnen beïnvloeden, ontslaat deze gebruiksaanwijzing de gebruiker niet van zijn ve-
rantwoordelijkheid op basis van zijn eigen ervaringen. Onze aanwijzingen vormen geen basis voor een juridische garantie.

• Deze technische fiche annuleert en vervangt elke vorige gebruiksaanwijzing voor hetzelfde product. Controleer bij de technische dienst 
of u over de recentste versie van de technische fiche beschikt.

• PLASTOR - V33 GROEP • RUE DE LA CROIX BERNARD • 39120 DOMBLANS (FRANKRIJK)  
Tel.: 0033 3 84 35 28 77 - Fax: 0033 3 84 44 63 18 - www.plastor.com

ISO 9001 CERTIFICATIE 

De productiesite van PLASTOR werd ISO 9001 gecertificeerd 
(versie 2000) 

100 % traceerbaarheid en kwaliteitscontrole van de 
productie.

De klant wordt bij het ontwerp van de producten 
betrokken met het oog op een continue verbetering, 
gericht op een maximale klantentevredenheid.

RECYCLEBARE VERPAKKINGEN
 
De verpakking is van recyclebaar staal gemaakt.

ISO 14001 CERTIFICATIE

De productiesite van PLASTOR heeft een internationaal ISO 
14001 certificaat.

Dit impliceert een volwaardige ecologische benade-
ring: naleving van de reglementering, invoering van 
risicopreventieplannen in verband met verontreini-
ging, verbeteringsplannen, toezicht op de effecten 
van afval op het milieu, sortering en valorisatie van 
het afval enz.

GELVERNIS
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Bewaren
Bewaartermijn van ongeopende producten: 1 jaar in de originele 
gesloten verpakking.

Bewaartermijn van geopende producten: bruikbaar zolang er zich 
geen vlies aan de oppervlakte vormt, als de consistentie geen 
verandering heeft ondergaan en als het niet werd blootgesteld aan 
vorst.

Beschikbare kleuren

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik
Respecteer altijd de richtlijnen van de technische fiches van de 
gebruikte producten, de DTU’s (Franse standaarddocumenten), de 
normen, de beroepsregels en de nationale voorschriften die van 
kracht zijn op het moment dat de werken worden uitgevoerd.

Alle informatie voor een veilig gebruik, opslag en vernietiging 
wordt op een gedetailleerde manier beschreven op de veiligheid-
sinformatiebladen (VIB) op www.quickfds.com 

Certificaties

KWALITEIT VAN DE BINNENLUCHT

Lees altijd onze veiligheidsinformatiefiches.

Kleurloos Geceruseerd wit Verouderd grijs

Lichte eik Midden eik Donkere eik


