LegnoNat Base

Code: CC1209 2021/01

LegnoNat Base
1-Component grondlak op waterbasis met
natuurlijk effect. Italiaans design voor
woonwelzijn.
Te gebruiken voor het voorbereiden van de
ondergrond in de cyclus LegnoNat WR00.

Rating 4
02.21

VOC Low Emission
Water based
Solvent ≤ 80 g/kg
Low Ecological Impact
Health Care

1. Eenvoudig aan te brengen en snel
schuurbaar
2. Met een pas gepolijst natuurlijk
houteffect
3. Conform de Richtlijn 2004/42/EG

Innovatie

Vanuit de Kerakoll green research
Italiaans design voor woonwelzijn.

LegnoNat Base

Code: CC1209 2021/01

Toepassingsgebieden
Voorbereiding van de ondergrond met natuurlijk
effect (kleur WR00) van:
- Legno Large, Legno Medium, Legno Small
- traditionele vloeren van eikenhout met
geborstelde afwerking
- voorgeschuurde vloeren van eikenhout met
geborstelde afwerking
- vloeren van eikenhout met geborstelde
afwerking die gerenoveerd moeten worden

Specifiek voor overschilderen met Microresina®
Extreme.
Niet gebruiken:
Buiten, in het algemeen op vloeren van andere
houtsoorten dan uitdrukkelijk is vermeld; op
houten vloeren die lang of constant worden
blootgesteld aan water.

Gebruiksaanwijzing
Voorbereiding van de ondergrond
- Legno Large, Legno Medium, Legno Small:
de vloer zorgvuldig reinigen, zodat er een
oppervlak zonder stof, vet, olie, was, siliconen,
lijmresten en vlekken van welke aard dan ook
wordt verkregen. Schuren met SoftPad, al het
schuurstof goed opzuigen en LegnoNat Base
aanbrengen.
- Traditionele houten vloeren van eikenhout,
voorgeschuurde en te renoveren vloeren: het
parket zorgvuldig schuren zodat er een glad
en schoon oppervlak zonder stof, vet, olie,
was, siliconen, lijmresten en vlekken van welke
aard dan ook wordt verkregen. Indien nodig
Aqua-Pur Flex aanbrengen om scheuren en
oneffenheden weg te werken. Na ≈ 30 minuten
borstelen waarvoor uitsluitend specifiek
gereedschap gebruikt moet worden. Schuren
met SoftPad, al het schuurstof goed opzuigen
en LegnoNat Base aanbrengen.

Voorbereiding
Kant en klaar product. Schudden voor gebruik.
Het product in een emmer gieten die groot
genoeg is en schoon is. Het product tijdens het
aanbrengen opnieuw in de emmer doorroeren.
Toepassing
LegnoNat Base met Roller Plus gelijkmatig
aanbrengen en het aangegeven verbruik
aanhouden.
Na ≈ 4 uur schuren met SoftPad en al het
schuurstof goed opzuigen; daarna Microresina®
Extreme aanbrengen, waarbij de aanwijzingen
die in het betreffende technische informatieblad
zijn vermeld aangehouden moeten worden.
Reiniging
Het gereedschap reinigen en de resten van
LegnoNat Base verwijderen met water voordat
het product uithardt.
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Certificaties en markeringen
INTS

* 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).

Overige aanwijzingen
Voordat het product wordt gebruikt, moet het op
kamertemperatuur gebracht worden.
Schone emmers en schoon gereedschap
gebruiken.
Elke geopende jerrycan moet zo snel mogelijk
opgemaakt worden.
Om een gelijkmatig esthetisch effect te
verkrijgen, moeten er egale lagen aangebracht
worden en moeten de aanbevolen hoeveelheden
aangehouden worden.

De foto’s in de catalogus en op de website,
evenals de kleuren van de staalkaarten, zijn
slechts indicatief.
Voor elk project materialen gebruiken die
afkomstig zijn uit één productiepartij.
Materialen die afkomstig zijn uit verschillende
productiepartijen kunnen afwijkende kleuren
hebben.
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Technische gegevens volgens de kwaliteitsnorm van Kerakoll
Uiterlijk

witte vloeistof

Houdbaarheid

≈ 12 maanden vanaf de productiedatum in de
oorspronkelijke en intacte verpakking

Waarschuwingen

niet vorstbestendig; rechtstreeks zonlicht en
warmtebronnen vermijden

Verpakking

jerrycan van 2,2 ℓ

Max. aanbrengtemperatuur

van +5 °C tot +30 °C

Stofdroog na

≈ 30 min.

Wachttijd voor overschilderen met LegnoNat
≈ 4 uur na schuren
Finish
Verbruik:
- Legno Large, Legno Medium, Legno Small

≈ 100 ml/m²

- traditionele of voorgeschuurde vloeren van
eikenhout

≈ 100 – 150 ml/m²

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +23 °C, R.V. van 50% en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de werklocatie: temperatuur,
wind, absorptiegraad van de ondergrond en het aangebrachte materiaal.

Waarschuwingen
Product voor professioneel gebruik
normen en wetten van het land van gebruik
naleven
de eerste 3 uur beschermen tegen direct zonlicht
en tocht
geen verschillende productiepartijen gebruiken
voor dezelfde ruimte of ernaast gelegen ruimtes
Kerakoll
Quality
System

Kerakoll
Quality
System

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED
18586-E

ISO 45001
CERTIFIED
18586-I

indien nodig het veiligheidsblad aanvragen
voor overige zaken kunt u contact opnemen met
Kerakoll Worldwide Global Service
+39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

De gegevens met betrekking Rating verwijzen naar het GreenBuilding Rating® Manual 2012. Deze informatie is bijgewerkt tot januari 2021 (ref. GBR Data Report – 02.21)
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 update van de informatie als deze direct van de site is genomen. 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.

Dreamed by

Info

Go green

Kerakoll Spa
via dell’Artigianato 9
41049 Sassuolo - MO

+39 0536.816.511
info@kerakoll.com

Green Building
Experience on
www.kerakoll.com

