
 

 

 

 
40-285-XXXX Color Effect Stain 
 
Versie 200323 : Effect Beits voor o.a. verouderingseffecten. 
 
Samenstellingsindicatie : Product op basis van pigmenten en mineralen in water. 
 
 
Voornaamste kenmerken  : - niet vergelend 
   - speciale inkleuring door reactie met inhoudsstoffen 
   - af te werken met Blanke lakken (geen 
     watergedragen), Olie of Hartwax. 
   - reukarm 
 
Toepassing :  - toepassing met name in de meubelindustrie, 

interieurbouw, parketindustrie en trappenindustrie. 
 
Kleur(en) :  9 standaard kleuren: Greyfrost 71466, Ancient Brown 

82971, Driftwood 4251, Limestone 9991, Pure White 
52613, Black Flame 52612, Sand Shell 21107,   

   Moonstone 250. 
 
Opmerkingen :  De kleuren Pure White 52613 (white wash), Sand Shell 

21107 (eiken natuur) en Black Flame 52612 (diepzwart) 
reageren niet met looizuur en kunnen dus tevens op 
andere houtsoorten worden toegepast en kunnen tevens  
wel afgewerkt worden met watergedragen lak. 

 

Technische gegevens bij 20C en 55% R.V. 
 
Droging  :  afwerking :  na minimaal 5 uur , beter 

      na overnacht drogen 
 
Verdunning :  zonodig met water. 
 
Vlampunt :  Niet ontvlambaar 
 
Verwerking :  Beitskwast, doek, spons, spuit 
 
   Spuiten: Bekerpistool - spuitdruk : 2-3 bar 
     - opening : 1,6-2,0 mm 
 

Verwerkingscondities :  object- en omgevingstemperatuur niet beneden 18C en 
een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 65%. 

 



 

 

Verwerkingsgegevens :  Voor gebruik goed oproeren. 
Effectbeits wordt op het kale hout (geschuurd korrel 80-
120) aangebracht met beitskwast, spuit, doek of  spons 
en vervolgens met de nerf mee navegen tot een egaal 
kleurbeeld ontstaat. (dit kan het beste gedaan worden 
met een drooggedepte beitskwast). Nevelend spuiten 
zonder navegen is eveneens mogelijk. Wij adviseren 
vooraf een proef op te zetten, om het gewenste resultaat 
te beoordelen. 

 
 
Houdbaarheid :  in gesloten originele verpakking op een koele, vorstvrije en 

droge plaats tenminste 12 maanden. Directe 
verwarminsbronnen vermijden. 

 
Aanbevolen laagdikte :  vooraf proef opzetten, e.e.a. is afhankelijk van de 

inkleuring, poriën, structuur en inzuiging van het hout 
alsmede de aanwezigheid van inhoudsstoffen om te 
reageren. 

 
Veiligheidsaspecten : zie informatie op veiligheidsinformatieblad. 
 
VOS gehalte  : Groep A: voldoet aan de vervangingsregeling, 
   < 125 gram VOS per liter; watergedragen verf. 
 
Gevarenklasse (vervoer)  : zie informatie op veiligheidsinformatieblad. 
 
Bijzonderheden  : zie onze algemene voorschriften technische documentatie. 
 
Opmerkingen :  Hout is een natuurproduct en kan verschillen in kleur en 

inhoudsstoffen, controleer daarom vooraf altijd de kleur 
na aanbrengen van een effectbeits. 

 
Het is belangrijk dat de tijd tussen het schuren en het 
kleuren zo kort mogelijk gehouden wordt, in verband 
met het zich opnieuw sluiten van de poriën. Vermijd ook 
het deels bedekken van het oppervlak in deze periode(!), 
waardoor sommige delen meer aan licht en lucht 
worden blootgesteld, dit kan onregelmatige kleuring 
veroorzaken. 
Met uitzondering van de Pure White, Sand Shell en Black 
Flame de Effect Stain niet met watergedragen lakken 
afwerken i.v.m.  alkalisch karakter van de lak en het zure 
karakter van beits. Er kunnen dan sterke omkleuringen 
plaats vinden (rood/paars). De Afwerking daarom 
grondig vooraf testen. 

 
 
De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te 
toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen 
aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid. 

 


