
  

Fondo Antitannino
Isolerende primer voor tannine

solerende primer op waterbasis, om het  doortekenen van tannine en andere vlekken in 
het hout tegen te gaan. Het blokkeert op doeltreffende wijze het verschijnen van vlekken 
op tanninerijk hout zoals eiken en kastanje, ook werkzaam op exotisch hout dat rijk is aan 
kleurstoffen. Het effect blijft in de loop van de tijd stabiel. Kan gebruikt worden als 
grondlaag voor al onze kleursystemen op waterbasis (behalve Belle Epoque). Fondo 
Antitannino maakt het hout waarop het wordt aangebracht iets donkerder, daarom wordt 
afgeraden het te gebruiken voor het aanbrengen van een blanke lak.

Technische gegevens bij 20 °C en 60% r.v.

Uiterlijk Lichtbeige vloeistof

Dichtheid 1,023 kg/liter

pH 5

Stofdroog 15 – 20 minuten

Overschilderbaar 3 – 4 uur

Verdunning voor spuittoepassing 10% met water

Uitstrijkrendement 10 – 12 m2/liter

Toepassingstemperatuur > 10 °C – Niet vorstbestendig

Bewaring 12 maanden in originele verzegelde verpakking bij 
temp > 10 °C

VOS 14 g/liter, cat A/i (WG), limiet 140 g/liter 
(2004/42/EG)

Reinigen van gereedschap Maak de roller onmiddellijk na gebruik schoon met 
water en neutrale zeep, en gebruik daarbij een 
wringer totdat de roller niet meer doordrenkt is met 
opalescente vloeistof; spoel zo mogelijk nog eens 
na met schoon water. Bewaar de rollen in met 
water verdunde Wasoplossing S/28; spoel ze af 
met schoon water alvorens ze weer te gebruiken.

Verkrijgbare verpakkingen Jerrycans van 5 liter
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Toepassingsmethode
Schuren en zo nodig  opstoppen met bindmiddel op waterbasis zoals Idrostucco RS/30 
of een  bindmiddel op solventbasis zoals Lega Stucco RS/A; afwerken met 
schuurpapier korrel 120/150 en het oppervlak zorgvuldig stofvrij maken. 
Controleer altijd of er geschikte omgevingsomstandigheden voor het verven zijn.
Schud het blik goed en breng Fondo Antitannino aan met rol, kwast, spuit.
Na droging, 3 - 4 uur, brengt u het gekozen gekleurde product aan volgens de 
aanwijzingen van het desbetreffende productinformatieblad. Het wordt afgeraden de 
Fondo Antitannino te schuren; door schuren kan de isolerende werking verminderen.
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De aanbevelingen in dit technisch 
informatieblad zijn uitsluitend 
indicatief en houden geenszins 
onze verantwoordelijkheid in, 
aangezien de wijze en de 
voorwaarden van gebruik van het 
product buiten onze controle 
vallen. Wij raden u aan de 
daadwerkelijke geschiktheid voor 
het beoogde gebruik te verifiëren.
Herz. 02 – 5/07/2019. Dit blad 
annuleert en vervangt het vorige.

Opmerkingen
Meng Fondo Antitannino niet met andere vernissen of primers op waterbasis, Fondo 
Antitannino is niet compatibel met andere producten op waterbasis.
Wacht altijd op perfecte droging voordat u over de Fondo Antitannino heen werkt.
Gebruik Fondo Antitannino alleen op perfect geschuurd ruw hout, niet gebruiken op oude 
vernissen of oliën.
Fondo Antitannino niet gebruiken vóór de behandeling met Belle Epoque.
Gebruik Fondo Antitannino niet vóór oliebehandelingen of vóór verven op basis van 
solventen.
Fondo Antitannino maakt het behandelde hout donkerder, het wordt afgeraden het te 
gebruiken vóór transparante lakken.
Giet het product niet rechtstreeks op de vloer.
Gebruik een proper verfbakje.
Vermijd direct zonlicht op de vloer tijdens het aanbrengen.
Vermijd tocht.
Zet de verwarming uit, vooral de vloerverwarming.

Veiligheidsnormen
PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK. Neem de aanduidingen op het etiket 
strikt in acht en raadpleeg het veiligheidsinformatieblad alvorens het product te gebruiken.

Afvalverwerking
Gooi het ongebruikte product en de lege verpakking weg in overeenstemming met de 
geldende plaatselijke wetgeving. 
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