
Gebruiksdoeleinden
Beschermende was voor:
- pleister met délabré-effect Patina®

Binnen in civiele, commerciële en industriële ruimten.

Niet gebruiken
Op ondergronden afgewerkt met Patina® die vochtig zijn of niet perfect uitgehard. In doucheruimtes en met frequent contact met water.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
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Impregnerende was op waterbasis voor pleister Patina®, ideaal voor 
GreenBuilding.

Eco-vriendelijke impregnerende beschermende was op waterbasis. Staat de 
wasbaarheid van de oppervlakken van pleisterwerk met délabré-effect Patina® 
toe, zonder de kleur en de natuurlijke kenmerken van de luchtdoorlatendheid 
en bacteriostaticiteit te wijzigen. Voor binnen, in ruimten voor civiel en 
commercieel gebruik. Voor wanden en verticale oppervlakken.

Voorbereiding van de ondergrond
Na 24 uur na het aanbrengen van de pleister Patina® wordt aanbevolen om lichtjes te schuren met schuurschijf korrel 240, om eventuele 
kleine onvolmaaktheden te verwijderen en het oppervlak aangenaam te maken voor aanraking. Maak het oppervlak stofvrij met behulp 
van een droge blokkwast, een stofzuiger of een katoenen doek voordat Patina® Finish wordt aangebracht.

Voorbereiding
Kant en klaar. Het product nogmaals doorroeren binnen de verpakking om het aangemaakte product uniform te maken.

Toepassing
Gekruist aanbrengen met een kwast, de beschermende was Patina® Finish van beneden naar boven aanbrengen. Probeer infiltraties te 
voorkomen en breng het product aan zonder onderbrekingen. Indien nodig een tweede laag aanbrengen volgens dezelfde instructies.

Reinigen
Spoel resten met water van het gebruikte gereedschap af voordat het product hard wordt.

GEBRUIKSAANWIJZING

• Kant en klaar

• Makkelijk aan te brengen met kwast

• Beschermt de pleister met délabré-effect Patina®

• Tast de behandelde oppervlakken niet aan

• Houdt de eigenschappen van luchtdoorlatendheid en 
bacteriostaticiteit van Patina® intact
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KERAKOLL DESIGN HOUSE

*  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).

Patina® Finish
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HET MEETSYSTEEM IS GECERTIFICEERD DOOR DE CERTIFICERINGSINSTANTIE SGS

GREENBUILDING RATING®



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

De gegevens met betrekking tot de Rating verwijzen naar de GreenBuilding Rating® Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot December 2019 (ref. GBR Data Report - 01.20) 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.

- Product voor professioneel gebruik
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- gebruiken bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C
- aanbrengen op droge oppervlakken
- voeg geen additieven of bindmiddelen
- de eerste 6 uren beschermen tegen direct zonlicht en tocht
- niet aanbrengen op vuile of onsamenhangende oppervlakken
- afvalverwerking in overeenstemming met de van kracht zijnde normen
- de oppervlakken en het meubilair van de ruimten waar wordt gelegd beschermen tegen toevallige contacten met het product
- 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 melkachtige vloeistof
Volumemassa ≈ 0,99 kg/ℓ
Houdbaarheid ≈ 12 maanden in de originele verpakking
Verpakking  emmers 2,5 ℓ
Gebruiken bij temperaturen van +10 °C tot +30 °C
Stofdroog ≈ 30 min.
Gemiddeld verbruik per laag ≈ 0,1 ℓ/m2

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +20 °C, 65% R.V. en zonder ventilatie. Deze waardes kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de bouwplaats.

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KERAKOLL KWALITEITSNORM

Patina® Finish moet bij temperaturen tussen de +5 °C en +30 °C aangebracht worden bij een relatieve vochtigheid van minder dan 80%.
Er moet vooral opgelet worden dat de vlakvulling van de decoraties zorgvuldig en compleet wordt uitgevoerd. Vermijd onderbrekingen 
in de afwerking en bij grote doorlopende oppervlakken.
Aanbevolen wordt om, na het aanbrengen, de vertrekken enkele dagen te luchten om het drogen en het uitharden van het Patina® 
pleister te bevorderen.
Elementen van glas, keramiek, natuursteen, cotto en metaal kunnen worden beschadigd door contact met beschermende was Patina® 
Finish
Eventuele productspatten moeten onmiddellijk met schoon water verwijderd worden.
De foto’s in de catalogus Kerakoll Design House en op de website www.kerakolldesignhouse.com, evenals de kleuren op de 
productmonsters, zijn slechts indicatief.
De verschillende soorten oppervlakken Kerakoll Design House hebben een verschillende kleurschakering, kleurverzadiging en 
helderheid. Gebruik voor elk project materialen die afkomstig zijn van één productiepartij.
Materialen afkomstig van verschillende productiepartijen kunnen andere kleurschakeringen hebben.
De textuur van de oppervlakken Kerakoll Design House wordt gekenmerkt door moiréeffecten, discontinue trillingen van de materie en 
natuurlijke onregelmatigheden, welke het resultaat zijn van de handmatige productie, het leggen en het handmatig afwerken.

OVERIGE AANWIJZINGEN

Bescherming van de Natuurlijke pleister met délabré-effect Patina® zeer luchtdoorlatend, natuurlijk bacterie- en schimmelwerend, 
verkregen met impregnerende eco-vriendelijke was op waterbasis GreenBuilding Rating® 4 Patina® Finish van Kerakoll Spa aangebracht 
in een of meer lagen met de kwast. Verbruik Patina® Finish ≈ 0,1 ℓ/m2. 
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