
• Verbetert de toepassing bij hoge temperaturen en op 
grote oppervlakken

• Specifiek voor nieuwe en bestaande parketvloeren, 
droog en moeilijk hout

HET MEETSYSTEEM IS GECERTIFICEERD DOOR DE CERTIFICERINGSINSTANTIE SGS

GREENBUILDING RATING® PRODUCTVOORDELEN

PRODUCTLIJN LEGGEN / Leggen van parket en elastisch materiaal
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Eco-vriendelijke vertragende lijm voor lak op waterbasis uit de Aqua-Pur lijn, 
ideaal voor GreenBuilding. 1-Component, milieuvriendelijk en veilig voor de 
gezondheid van de gebruikers.

Aqua-Pur Retard verlengt de open tijd waardoor de verwerkbaarheid  en de uitspreiding 
worden verbeterd in kritieke toepassingsomstandigheden.

Aqua-Pur Retard

*  ÉMISSION DANS L’AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ 
(très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CO

NTRIBUTES TO

P O I N T S

Gebruiksdoeleinden
Specifieke verdunner voor:
- Aqua-Pur Flex
- Aqua-Pur Basic
- Aqua-Pur Basic Rapid
- Aqua-Pur
- Aqua-Pur HP
- Aqua-Pur HPX

Niet gebruiken
Voor het verdunnen van andere producten die niet bij de gebruiksdoeleinden zijn vermeld; behalve de percentages die in de technische 
informatiebladen van de hierboven aangegeven producten zijn vermeld.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Voorbereiding
Product klaar voor gebruik.

Toepassing
Voor het verdunnen van Aqua-Pur Flex maximaal 10% toevoegen voor zover nodig is en volgens de aanwijzingen die vermeld zijn op de 
betreffende technische informatiebladen.
Voor het verdunnen van grondlak op waterbasis en afwerkingslak 5-10% toevoegen voor zover nodig is en volgens de aanwijzingen die 
vermeld zijn op de betreffende technische informatiebladen.

GEBRUIKSAANWIJZING

TECHNOLOGY
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Door toevoeging van bovengenoemde percentages Acqua-Pur aan lak uit de Aqua-Pur lijn stijgt de VOC waarde niet boven de grenzen 
van de Richtlijn 2004/42/EG.

OVERIGE AANWIJZINGEN



De gegevens met betrekking tot de Rating verwijzen naar de GreenBuilding Rating® Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot November 2019 (ref. GBR Data Report - 12.19) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd 
door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en onderhoud van de informatie als deze direct van de site is gehaald. Het 
technische infoblad is opgesteld op basis van onze beste technische en gebruikskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn 
de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.

KERAKOLL S.p.a.
Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy 
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED

IT242729/UK

BS 18001
CERTIFIED

IT255412/UK
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- Product voor professioneel gebruik
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
-  de verdunningen die in dit technische informatieblad en de hierboven genoemde technische informatiebladen zijn vermeld 

aanhouden
- niet te veel verdunnen en niet te veel product aanbrengen
-  door hogere percentages Aqua-Pur Retard dan aangegeven kan de dekking van lak verminderen en kunnen de tijden voor de 

volgende bewerking en schuren langer zijn
-  door hogere percentages Aqua-Pur Retard dan aangegeven en het gebruik ervan in koude perioden kan de opaciteit en het 

uiteindelijke esthetische aspect van de lak aangetast worden
- vraag het veiligheidsblad aan als dat nodig is
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

WAARSCHUWINGEN

Aspect doorzichtige vloeistof
Verpakking plastic fles 0,5 ℓ
Gebruiken bij temperaturen van +10 °C tot +30 °C
Houdbaarheid ≈ 12 maanden in de originele verpakking
Waarschuwingen niet vorstbestendig; vermijd rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen
Gegevens gemeten bij een temperatuur van +23 °C, 50% R.V. en zonder ventilatie. Deze waardes kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de 
bouwplaats: temperatuur, wind, en absorptiegraad van de ondergrond.

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KERAKOLL KWALITEITSNORM


