Productinformatieblad

COLORWASH
Water- en Oplosmiddelvrije Parket Primer - 1 component

creëer sfeer naar wens
•
•
•
•
•
•

Profiel

Verdiep, nuanceer of verander de houtkleur
Op basis van snel drogende, niet vergelende oliën
Kan worden aangekleurd met KLEURPIGMENT voor olie
Overlakbaar met elke watergedragen RigoStep PU lak
Full Solid formulering waarborgt aanzetvrij resultaat
Hoog rendement: 40 - 50 m2 per liter

RigoStep COLORWASH is een geweldige olie-primer, die u in staat stelt de kleur en sfeer
van hout naar wens te verdiepen, te nuanceren of te veranderen. COLORWASH blank
geeft een intense kleurverdieping, vergelijkbaar met olie of impregneer, en met de vele
beschikbare fraaie kleurpigmenten (dezelfde als voor Aquamarijn) begrenst alleen de
creativiteit het scala aan mogelijke kleuren en kleurnuances.
Toegepast in combinatie met bij voorbeeld SKYLT of DUO MATT biedt RigoStep
COLORWASH u de mogelijkheid om uw klanten vloeren aan te bieden met de ‘look & feel’
van een olie- of waxvloer zonder het daarbij behorende intensieve onderhoud.
RigoStep COLORWASH kan al na een nacht doorharden (minimaal 16 uur) worden
afgelakt.

Toepassing

RigoStep COLORWASH is ontworpen voor het aanzetvrij verdiepen, nuanceren of
veranderen van de kleur van houten oppervlakken, zoals parket, planken, meubelen, etc.

Kleurpigment

Er zijn diverse sfeertinten KLEURPIGMENT leverbaar: Naast de standaard tinten is in
overleg nagenoeg elke andere gewenste tint leverbaar. Per liter COLORWASH
maximaal twee blikjes KLEURPIGMENT bijmengen.

Andere RigoStep
grondlakken

Indien een minder sterke houtgloed of een snellere droogtijd worden gewenst,
kunnen RigoStep SEAL of RAPID worden gebruikt.
RigoStep COLORWASH kan worden afgelakt met elke watergedragen RigoStep PU lak.
Afwerken met DUO of SKYLT geeft het best mogelijke resultaat.
Kambala (iroko), afzelia en basralocus uitsluitend afwerken met DUO of SKYLT.

Eigenschappen
Nat product

Dichtheid
Viscositeit
Gehalte vaste stof
Gehalte VOS

:
:
:
:

0,95
70
100
0

kg/dm3
sec
% gew
g/l

ISO 2811
DIN 53211 - Cup 4, 20 °C
EN ISO 3251
Oplosmiddelarm, voldoet aan ARBO

Systeemopbouw
Nieuw werk
Bestaand werk

- 1 x RigoStep COLORWASH en daarna 2 à 3 x een watergedragen RigoStep PU aflak.

- RigoStep COLORWASH niet toepassen op bestaand werk.
Over COLORWASH géén RigoStep SEAL of RAPID aanbrengen.

Verwerking

Zie ook het RigoStep informatieblad ‘Praktijktips’.

Ondergrond

De ondergrond dient schoon en droog te zijn en vrij van was, vet en stof en tevens
zorgvuldig gestopt. Als laatste schuurgang de ondergrond polijsten met een slijpnet of
schuurpapier korrel 120 (mono-schijf) of korrel 80 (multi-schijf). Grover gepolijst hout
kleurt sterker aan dan fijner gepolijst hout. Ook hout dat eerst is bevochtigd, kleurt sterker
aan (voor het aanbrengen van COLORWASH het oppervlak wel weer goed laten drogen).
Indien nodig mag tot maximaal 10% verdunner worden toegevoegd.

Verdunnen

Gereedschap
Applicatie

Tussenschuren

Omstandigheden

Gebruik een spons, spaan, taskitrekker, vloerborstel of volle, langharige kwast.
Reinig gereedschap vóór aandrogen met verdunner.
Alvorens te verwerken goed oproeren. RigoStep COLORWASH dun en gelijkmatig

aanbrengen. Inwrijven met een dunne blauwe pad en daarna zorgvuldig droogwrijven
met katoenen doeken (FLOORWIPERS) onder een dikke witte of beige pad.
Voorkom dat COLORWASH in voegjes, kiertjes of open kwasten kan trekken.
De laag COLORWASH niet schuren. COLORWASH minimaliseert vezelopwerking en
meestal is tussenschuren overbodig .Het oppervlak zonodig alleen heel lichtjes aanschuren
vóór het aanbrengen van de laatste laag aflak. Tussenschuren is niet nodig voor de
hechting, maar beoogt het verkrijgen van een gladder resultaat.
COLORWASH niet verwerken bij een (vloer-) temperatuur lager dan +15 °C, hoger dan
+30 °C, of bij een RLV boven 80 %. Binnenvallend zonlicht zonodig temperen.
COLORWASH heeft om te drogen warmte en zuurstof nodig. Zorg tijdens het drogen van
COLORWASH voor ruim voldoende ventilatie.

Droging

- Beloopbaar
- Overlakbaar

:
:

direct (doeken onder schoenen binden)
na minimaal 16 uur droging.

Droogtijden

Droogtijden gelden bij 20 °C, 65 % RLV, aanbevolen verbruik en voldoende ventilatie.
Een lagere temperatuur en/of hogere RLV vertraagt de droogtijd.
Altijd pas verder gaan met aflakken als de laag COLORWASH voldoende droog is.
Het insluiten van een niet droge laag COLORWASH kan leiden tot defecten.

Controle

Loop vóór het aflakken het oppervlak zorgvuldig na op onregelmatigheden.
Het oppervlak dient gelijkmatig van kleur, egaal mat en droog te zijn. Controleer ook of
eventuele vellingen en voegjes volledig schoon en droog zijn. Zie voor aanwijzingen m.b.t.
de verwerking van de aflak het RigoStep informatieblad van de betreffende aflak.

Rendement

Circa 40 tot 50 m2 per liter per laag.
Het rendement kan afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode afwijken.

Levervorm

Blank, in 1 en 5 liter blikverpakkingen.
5 liter verpakkingen zijn op bestelling ook op kleur gemaakt leverbaar.

Opslag/transport

Koel bewaard in goed gesloten originele verpakking, tenminste houdbaar tot 24 maanden
na productiedatum. Na opening beperkt houdbaar. Houdt er rekening mee dat in
aangekleurd product de pigmenten uitzakken. RigoStep COLORWASH is vorstbestendig.
Product is niet onderworpen aan de kentekenplicht voor gevaarlijke stoffen en heeft geen
gevarencode voor weg- en railtransport volgens ADR / RID. Product niet in de auto laten
staan. Voor gebruik tijdig op kamertemperatuur brengen.

Veiligheid

Meer veiligheidsinformatie dan vermeld staat op het etiket, kunt u ontlenen aan het
Veiligheidsinformatieblad (VIB).

Meer informatie

www.ursapaint.nl - www.rigospecialcoatings.nl - www.rigostep.nl - www.parketlak.com.

Helpdesk

+31 (0) 255 - 54 84 45.

Niet blootstellen aan vuur/hitte. Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden. Contact met ogen en huid
vermijden. Gebruik beschermende handschoenen. Niet roken, eten of drinken tijdens gebruik. Lakresten en
spoelwater niet door de gootsteen afvoeren, maar op daarvoor bestemde plaatsen inleveren.
Gebruikte lappen, sponsen, pads e.d. onder water bewaren of uitgevouwen laten drogen om mogelijke
zelfontbranding door broei te vermijden.
COLORWASH is ook zeer geschikt voor industriële verwerking of voor toepassing in een olie- of olie-/waxsysteem.
Vraag s.v.p. nadere informatie.
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