
  

Belle Epoque
Watergedragen positieve beits, voor hout

Watergedragen beits voor hout, waarmee eenvoudig een uniforme kleur en een 
verouderde look gegeven kan worden, ook aan grote oppervlakken.Het effect verkregen 
met Belle Epoque is een uniforme kleur waarbij de typische kleuring in de houtnerven 
voorkomen wordt die gewoonlijk met beits verkregen wordt.Het eindresultaat is een 
natuurlijke kleuring waarbij de originele licht-en-donkercontrasten van het hout behouden 
worden.
Belle Epoque reageert nauwelijks met tannines en andere inhoudsstoffen in het hout en 
zorgt zo voor telkens hetzelfde herhaalbare resultaat .
Belle Epoque is verkrijgbaar in vijftien kleuren: Chestnut 009, Teak 015, Ash 138, Caramel 
166, Grey green 239, Antique grey 242, Ocher 262, Grey moss 263, Chocolate 264, Clay 
269, Grey tea 270, Sahara 271, Burnt 297, Double smoked 317, Dove 135.
De verschillende kleuren zijn onderling met elkaar mengbaar in wisselende verhouding 
afhankelijk van het gewenste effect en ze kunnen daarnaast ook verdund worden met B.E. 
Modulator voor een zachtere en meer transparante kleuring.
Alleen binnen te gebruiken.

Technische gegevens bij 20 °C, 60% R.L.

Uiterlijk Gekleurde vloeistof

Dichtheid 1,0 kg/l

Rendement 20 m2/liter

Aanbrengingstemperatuur > 10 °C

Handdroog na 15 – 20 minuten 

Overschilderbaar na min. 6 uur, in geval van afwerkproducten op 
oliebasis na 12 uur

Houdbaarheid 12 maanden in originele verpakking bij temp.> 
10 °C

VOS 40 g/l

Reiniging gereedschap Direct na gebruik met water

Beschikbare verpakkingen 1 liter
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Instructies voor gebruik
De vloer schuren zoals gebruikelijk en, indien nodig, voegen met de 
solventdragende kit Lega Stucco RS/A.Het wordt afgeraden om kit op waterbasis te 
gebruiken omdat deze de kleurstoffen aanwezig in Belle Epoque niet goed 
opnemen en zouden kunnen leiden tot een lichtere kleuring.
In geval van voorgeschuurde planken wordt het aanbevolen om, voorafgaand aan 
de kleurbehandeling, te schuren met schuurpapier met korrelgrootte 150 – 180 om 
het houtoppervlak zo goed mogelijk voor te bereiden.
Belle Epoque moet met roller of kwast worden aangebracht in één laag.Direct na 
aanbrengen, moet het product verdeeld worden met gebruik van een 
eenschijfmachine met beige of rode pad, voor een uniforme kleur en om het te veel 
te verwijderen.De behandeling met de eenschijfmachine is een verplichte 
handeling; niet-uitvoering hiervan zou tot een verlenging van de droogtijd kunnen 
leiden van de volgende afwerkende behandelingen, daarnaast verwijdert deze 
eventueel opstaande houtvezels, voor een gladder en gelijkmatig oppervlak.



  

Indien het niet perfect is aangebracht, is dit gemakkelijk te corrigeren ook wanneer 
Belle Epoque gedroogd is, want het is voldoende om de vloer flink nat te maken 
met BE Modulator en de behandeling met de eenschijfmachine nogmaals te 
herhalen.Voor een optimaal resultaat van de behandeling, raden we aan om de 
gehele vloer gelijkmatig te bevochtigen.Als alternatief voor BE Modulator, kan 
dezelfde beits worden gebruikt die eerder werd gebruikt, in dit geval zal het 
eindresultaat een intensere kleur geven.
Nadat het behandelde oppervlak volledig gedroogd is (minimaal 6 uur), kan er over 
worden gegaan tot een van de volgende afwerkende behandelingen.

Afwerking met watergedragen vernis.
Het is niet mogelijk om een laag watergedragen vernis direct op Belle Epoque aan 
te brengen; er zal eerst een isolerende grondverf op basis van oplosmiddelen aan 
moeten worden gebracht.Hiervoor raden we de Fondo Isolante AL aan, met snelle 
droging en schuren is niet nodig.Nadat de grondverf gedroogd is, waar circa 1 – 2 
uur voor nodig is, is het mogelijk om een willekeurige één- of twee-componenten 
watergedragen vernis van Tover aan te brengen volgens de aanwijzingen te vinden 
in de bijbehorende technische fiches.

Afwerking met Maxi Oil en Oil Pro
Maxi Oil is een afwerkproduct op olie-eruthaan basis, dat over Belle Epoque kan 
worden aangebracht.Nadat Belle Epoque volledig gedroogd is (minimaal 12 uur), 
kan een laag Maxi Oil  worden aangebracht, na 16 – 24 uur kan er geschuurd 
worden met schuurpapier met korrelgrootte 150 – 180 of met Pad VF voor schuren 
en vervolgens kan een tweede laag aangebracht worden.Voor meer informatie 
betreffende Maxi Oil  kan de technische fiche geraadpleegd worden.

Afwerking met solventgedragen vernis.
Onze grondverven en solventgedragen vernissen kunnen zonder speciale 
maatregelen over Belle Epoque worden aangebracht (na 6 uur).Volg de instructies 
in de bijbehorende technische fiches.

Afwerkproduct op oliebasis
Een afwerkproduct op oliebasis zorgt voor bijzondere effecten en een enorme 
visuele impact.
Door een gekleurde olie (Olio 100% Color of Crema d’Olio Color) te gebruiken als 
afwerking op geborsteld hout, kan er een haast oneindig aantal aan tweekleurige 
effecten verkregen worden, met meer of minder contrast, waarmee unieke en 
buitengewone effecten kunnen worden gecreëerd.
Voor een optimaal resultaat, raden we aan de hieronder vermelde instructies 
nauwkeurig te volgen.
Daarnaast raden we aan om altijd de gehele cyclus van tevoren te testen, op 
hetzelfde hout dat vervolgens gebruikt zal worden.Let op dat oliehoudende 
houtsoorten zoals Teak, Iroko en Olijfhout, het drogen van de oliën aanzienlijk 
kunnen vertragen.
Wacht tenminste12 uur na aanbrenging van Belle Epoque, alvorens voer te gaan 
tot behandeling met de gewenste olie.
Er moet een dunne laag olie worden aangebracht, volgens de instructies te vinden 
in de bijbehorende technische fiches; boen vervolgens met de eenschijfmachine, bij 
voorkeur op lage snelheid, voorzien van een rode pad.
Laten we niet vergeten dat olie een impregneermiddel is, dat diep in het hout moet 
trekken, maar geen laag op de oppervlakte mag vormen.Een overmatige 
hoeveelheid olie kan leiden tot een langere droogtijd en een plakkerig oppervlak.
Belle Epoque zou het drogen van de oliën kunnen vertragen, controleer dat de olie 
goed droog is alvorens de vloer te gebruiken.
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Het advies dat gegeven wordt in 
dit technisch voorlichtingsblad is 
ter indicatie en wij kunnen hier op 
geen enkele manier aansprakelijk 
voor worden gesteld, omdat wij 
geen controle hebben over de 
gebruiksmethoden en -
omstandigheden van het product. 
Het wordt aanbevolen om de 
daadwerkelijke geschiktheid voor 
het beoogd gebruik te controleren. 
Herziening 10 – 04/11/2022. Dit 
blad annuleert en vervangt de 
voorgaande versies.

Er kan op eenvoudige wijze gecontroleerd worden of de olie droog is door een stuk 
plakband aan de vloer te proberen te laten kleven en:
- als het plakband goed kleeft en loskomt zonder kleurresten, is de olie volledig 
droog,
- als het plakband gemakkelijk loskomt en/of er resten olie blijven zitten, is de olie 
niet helemaal droog.
Als het duidelijk is dat de olie goed droog is, is het mogelijk een laag IRO of Lux 
Matt ter bescherming aan te brengen.

Toelichting
De verscheidene producten van de verfcyclus op basis van Belle Epoque 
beïnvloeden elkaar voor wat betreft het eindresultaat. Om het resultaat te 
beoordelen moet altijd de gehele cyclus worden getest.
Belle Epoque voor gebruik goed mengen.
De kleuren van de monsters zijn indicatief, voer altijd een test uit om de kleur onder 
de reële gebruiksomstandigheden vast te stellen.
Let altijd op de partijnummers van de gekleurde producten.Gebruik altijd dezelfde 
partij voor een laag. Mocht dit niet mogelijk zijn, meng dan de verschillende partijen 
alvorens het product aan te brengen.
Breng niet meer dan één laag Belle Epoque aan.
Belle Epoque kan met water verdund worden tot maximaal 10%, voor hogere 
verdunning moet BE Modulator gebruikt worden.
Om hele zachte kleuren te verkrijgen, moet uitsluitend BE Modulator gebruikt 
worden.
Breng geen watergedragen producten direct aan op Belle Epoque (zie het 
betreffende hoofdstuk).
Gebruik geen zuurhardende vernis met ureum omdat die de kleur van Belle 
Epoque aanzienlijk kan veranderen.
Alleen binnen te gebruiken.

Veiligheidsvoorschriften
Product voor professioneel gebruik.Hetgeen vermeld is op het label moet strikt 
gevolgd worden en het veiligheidsinformatieblad moet voor gebruik worden 
bestudeerd.

Verwijdering
Verwijder het ongebruikte product en de lege verpakkingen overeenkomstig de 
geldende, lokale wetgeving.
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