Q-PLUS® beits 260.XXXX
Productbeschrijving

Afwerking

Milieuvriendelijke waterbeits op basis van natuurlijke,
lichtechte en reactieve kleurstoffen. De kleurstoffen gaan een
reactie met het hout aan, mits op de juiste wijze geactiveerd.
Hierbij hecht de kleur zich aan het hout. Met deze beitssoort
wordt een geloogd en tevens gebeitst effect behaald,
namelijk donkere jaarringen bij naaldhout en donkere spiegels
bij loofhout. Deze beits kan worden gebruikt op alle gangbare
houtsoorten. Voor een optimale afwerking wordt Zero visible®,
Zero Magnum® en Zero Conservatief® lak of Q-oil® gebruikt.

Bijzonderheden

Technische gegevens
Artikel Naam:

Q-plus® beits

Artikel nr.:

260.XXXX

Rendement:

7-14 m2/liter

Verpakking:

Blik 10 lt. + inliner / IBC

Viscositeit

20-25 sec Din cup
4mm
Spuit

Opbrengtechniek:

Water gedragen beitsen zijn vorstgevoelig, niet vervoeren of
opslaan <5 ºC. Enkel verwerken met roestvrij materiaal. Het
eindeffect van deze Q-plus® beits kan pas worden beoordeeld
na afwerking. De uiteindelijke kleur is afhankelijk van de
voorbewerking, houtsoort en afwerking. Extreem harsrijke
houtsoorten moeten vooraf
gereinigd worden met
reinigingsmiddel van Quartier. Een geactiveerde Q-plus® beits
heeft een pot-life van 5 dagen.

Verbruik & opslag

Droogtijden
(20 oC, RV 45-60%):

minimaal 3 uur

Nabehandeling:

Q-Oil® of Zero lak®
systeem

Opslagstabiliteit:

in ongeopende
verpakking 12
maanden
in geopende
verpakking 12
maanden

Opslagstabiliteit

Na volledige droging kan het oppervlak worden afgewerkt
met Quartier lakken of oliën – neem hierover contact op met
de verkoop afdeling.

Het verbruik bedraagt 7-12m2/liter, dit is afhankelijk van de
houtsoort en applicatiemethodiek. De opslagstabiliteit in
originele verpakking is 12 maanden. Dit product is alleen
bestemd voor professioneel gebruik.
Datum uitgifte: 24-01-2020

Voorbehandeling
Kan worden gebruikt op geschaafd, geschuurd of geborsteld
hout.

Verwerking
De beits goed oproeren voor gebruik. Om de kleurstoffen te
activeren wordt er 10% activator aan de beits toegevoegd.
Spuit in de richting van de houtstructuur, bij verticale delen
werkt met van onderen naar boven. Na het spuiten mag de
overtollige beits niet gelijk verwijderd worden, doordat de
plank lang nat blijft hebben de kleurstoffen langer de
mogelijkheid om te hechten aan de houtvezels.

Droogtijd
Minimaal 3 uur laten drogen bij een kamertemperatuur van
20ºC en een relatieve luchtvochtigheid van 45 – 60%. Bij een
geforceerde droging zal het effect minder zijn.

Q-plus + 10% activator

TECHNISCH INFORMATIEBLAD
Brochures en adviezen worden geheel vrijblijvend verstrekt. Daar de wijze van applicatie en de omstandigheden daarbij buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van de verstrekte gegevens worden
aanvaard. Op al onze leveringen, adviezen, documentatie etc. zijn de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde verkoop- en leveringsvoorwaarden van kracht. (KvK, Veluwe en Twente nr. 06089530)
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