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Colour 
Eigentijdse, reukloze, watergedragen kleurbeits voor 
parketplanken en plankenvloeren 

 
 

 Gebruiksaanwijzing 
Toepassingen: DevoNatural Colour 
wordt bijzonder aanbevolen voor het 
gemakkelijk en eigentijds kleuren van 
parketplanken en plankenvloeren, 
meubels, binnendeuren, enz. Alleen 
voor gebruik binnenshuis. 

• Sneldrogend; 

• 9 eigentijdse kleuren; 

• Milieuvriendelijk; 

• Solventvrij. 

 

Voorbereiding ondergrond:  

Behandeld of vervuild hout: zo nodig afbijten, doorschuren en/of grondig reinigen om de poriën te 
openen. 

Nieuw of gereinigd hout: vlak en fijn schuren. In beide gevallen moet men zorgen voor een zuivere 
en vetvrije ondergrond. 

Voorbereiding product: goed schudden en roeren voor gebruik. 

Aanbrengen: met kwast of spons. Werk zorgvuldig met voldoende product in stroken in de 
lengterichting (max. 60 cm breedte voor kleine en 20 cm voor grote oppervlakken.) Steeds aflijnen 
op de rand van de plank. Nawrijven in de lengterichting met een zuivere, niet pluizende doek om 
gelijkmatige kleuring te bekomen. Indien gewenst, kan men na 4 uren een tweede laag 
aanbrengen.  

Droogtijd: 3 uren.  

Afwerking: na 6 uren drogen zonder naschuren de 1ste laag DevoNatural Finish aanbrengen met 
kwast. Plank per plank! Na drogen, licht naschuren met de machine + gaasschuurschijf korrel 220. 
Hierbij opletten dat men de kleuring niet wegschuurt. Men kan ook manueel naschuren. Ontstoffen 
en verder afwerken met minimum 2 lagen DevoNatural Finish. Tussen de 2de en de 3de laag 
schuren met korrel 220.  

Overloopbaar: na 6 uren. 

Verwerkingstemperatuur: niet verwerken bij temperaturen onder de 12°C. 

Verbruik: 8 tot 10 M² per liter.  

Reiniging gereedschap: met water.  

Houdbaarheid: 12 maanden in originele, ongeopende verpakking. Vorstvrij bewaren.  

Afval: onbruikbare restanten beschouwen als chemisch afval en opruimen volgens de plaatselijke 
overheidsvoorschriften. 

EU-grenswaarde voor dit product (cat.A/f): 150 g/l (2007)/130 g/l (2010). Dit product bevat max. 
90 g/l VOS. Ebben, donker eiken en jatoba bevatten cobaltcomplex en kunnen een allergische 
reactie veroorzaken. 

Opgelet: alvorens te gebruiken goed oproeren en de kleur controleren a.u.b.! Doe steeds een 
kleurtest op de te behandelen vloer. 
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Colour 
Technische eigenschappen 
  
Beschrijving (type): Eigentijdse, watergedragen kleurbeits voor parketplanken en plankenvloeren 
Basis: Kleurvloeistoffen op waterbasis. 
Karakteristieke eigenschappen: Transparant, reukloos kleurmiddel. Oplosmiddelarm. 
Verwerking:  
Ondergrond: Dient schoon, droog en vetvrij te zijn. 
Materiaaltemperatuur: 5 - 35°C. 
Luchtvochtigheid: 40 - 70 %. 
Materiaalvochtigheid: Afhankelijk van de houtsoort in stabiliteit met de luchtvochtigheid. Eik 9 à 11% bij 60%RLV. 
Voorbereiding product: Is na opschudden en roeren klaar voor gebruik. 
Potlife: N.v.t. 
Te verwerken door middel van: Kwast of spons. Nawrijven met schone, niet pluizende doek. 
Te verdunnen/te reinigen met: Water. 
Verbruik/uitstrijkvermogen: 8 – 10m²/L per laag. 
Laagdikte: N.v.t. (impregnatieproduct) 
Afwerking: DevoNatural Finish 
  
Fysische en chemische eigenschappen:  
Kleur(en): Cerusé wit, schaduwgrijs, antiek eiken, rookgrijs, jatoba, donker eik, ebben, noten en kasteelgrijs. 
Reuk : Weinig of geen. 
Consistentie: Watervloeibaar, cerusé wit en kasteelgrijs door de hoeveelheid witpigment dikvloeibaar. 
Viscositeit, dynamisch of kinematisch 20°: 45 – 55 sec 2 DIN53211. 
Soortelijk gewicht 20°C/dichtheid: 1,01 – 1,06 kg/l - methode: DIN 53217. 
Vaste stoffen in gewicht: 12 – 20 % - methode: berekend. 
VOC-gehalte: < 5 % - methode: berekend. 
Droging bij 20°C/65% RV: Stofdroog: na ca 3 uur. 2de laag aanbrengen: na ca 4 uur. Afwerklaag aanbrengen: na ca 6 uur. 
Volledige uitharding: N.v.t. 
Glans (H.60°): N.v.t. 
pH 20°C: N.v.t. 
Oplosbaar in water 20°C: Ja, ook na uitharding. 
Dampspanning/20°C, mBar: N.v.t. 
Vlampunt: N.v.t. 
Zelfontbranding bij: N.v.t. 
Afschuifsterkte: N.v.t. 
Houdbaarheid: Vorstvrij en in goed gesloten verpakking, minimaal 12 maanden. 
  
Veiligheid: Zie ook het veiligheidsinformatieblad (MSDS) 
  
Ecologische informatie:  
Biologisch afbreekbaar: Het product wordt niet geclasseerd als zijnde milieugevaarlijk. 
Verwijdering: Restanten beschouwen als chemisch afval en verwerken volgens de plaatselijke overheidsvoorschriften. 
  
Levering/vervoer:  
Verpakking(en): 100 ml en 2 L.  
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