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VINTIGO®  220.014X 
Productbeschrijving 
Eén systeem, vier prachtige kleuren. Een exclusief product met 

een extreem hoge weerstand en toch het uiterlijk van 

verouderd hout. 

 

Technische gegevens 
Artikel Naam:  Vintigo® 

Artikel nr.:  220.014X 

Rendement:  Ca. 7-12 m2/lt. (150 g/m2) 

Verpakking: Blik 10 lt. + inliner / IBC 

  

 

 

Viscositeit: 15-18 DIN-4mm 

 

Opbrengtechniek:  

 

 

Spuit: pressure (BAR) 2-3, 

Sproeikop (mm): 1,5-1,8.  

Dompelen of kwast  

     

Droogtijden 

(20 ºC, RV 45-60%):  

 

Minimaal 8 uur, we raden één 

nacht aan. 

Nabehandeling:  Q-oil® of het Zero lak® systeem 

 

Opslagstabiliteit: In ongeopende verpakking 12 

maanden 

Opslagstabiliteit:: Na opening beperkt houdbaar 

Resterende 

artikelnummers: 
(informatieblad beschikbaar 

op info@quartier.nl) 

Special Bleaching Agent 000.0221 

Old White Patina 500.0206 

Water based sealer 800.0469 

Zero Magnum 800.0446 

Water based hardener 800.0449 

 

Voorbehandeling 
Kan gebruikt worden op geschaafd, geschuurd of geborsteld 

hout. Wij geven de voorkeur aan geborsteld hout omdat de 

Old White Patina zoveel mogelijk zichtbaar zal zijn. 
 

Verwerking 
Stap 1: Breng Vintigo® gelijkmatig aan, laat de lucht zijn werk 

doen en laat een nacht drogen - wat ook nodig is voor de 

komende 3 stappen. 

Stap 2: ‘Special Bleaching Agent’ gelijkmatig aanbrengen, 

laten drogen; 

Stap 3: Breng ‘Old white patina’ aan, laat het ca. 15 minuten 

intrekken en veeg het overtollige weg en laat het drogen. 

‘Vintigo Sealer’ en ‘Zero Magnum’ zijn vereist om de patina 

goed te laten opvallen. Dat gezegd hebbende, over de 

laatste twee stappen: 

Stap 4: Schuur het oppervlak tot een gewenst resultaat met 

een fijne korrel en breng één laag ‘Vintigo Sealer’ aan, laat 

het drogen; 

Stap 5: Niemand houdt van vuile vlekken op hun oppervlak. 

Daarom brengen we 3 lagen Zero Magnum of één van onze 

andere water gedragen systemen aan. Vergeet niet te 

schuren tussen de 2e en 3e laag! Deze lak droogt snel, neem 

contact met ons op voor meer informatie. 

 

 

 

 

 

 

     

Droogtijd 
Minimaal 8 uur laten drogen bij kamertemperatuur 

van 20oC (relatieve vochtigheid 45 a 60%).  

Bij een geforceerde droging zal het effect minder zijn.  
 

Afwerking 
Na volledige droging kan het oppervlak afgewerkt worden met 

Quartier lakken of oliën - neem contact op met de 

verkoopafdeling. 

 

Bijzonderheden  
Producten op waterbasis zijn vorstgevoelig, niet vervoeren of 

bewaren < 5 ºC. Alleen gebruiken met roestvrij materiaal. Het 

uiteindelijke effect van deze vlek kan pas worden beoordeeld 

na afwerking. De uiteindelijke kleur is afhankelijk van de 

voorbereiding, houtsoort en afwerking.  

 
Verbruik en opslag 
Het rendement is 7-12 m2 / liter, dit is afhankelijk van de houtsoort 

en applicatiemethode. De bewaarstabiliteit in originele 

verpakking is 3 maanden. Dit product is alleen bedoeld voor 

professioneel gebruik. 
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