
RIGOSTEP
DISTINCTIVE OILS & COATINGS

RIGOSTEP

______________________________________________________________

Verpakking 1 en 5 liter blik
    *Kant en klaar op kleur gemaakt.

______________________________________________________________

Rendement 10 - 12 m2 / liter
    *afhankelijk van ondergrond en toepassing.

______________________________________________________________

Stofdroog 60 - 90 min.
______________________________________________________________

Overlakbaar 2 - 3 uur
______________________________________________________________

Dichtheid ca. 1, 03 – 1,25 kg / dm3

______________________________________________________________

pH waarde ca. 8,5 - 9,0
______________________________________________________________

Vaste stof gehalte ca. 40 – 50% - EN ISO 3251 (gewicht)
______________________________________________________________

VOS gehalte < 100 gr/liter -  Voldoet aan ARBO
______________________________________________________________

Houdbaar 12 maanden
    *mits goed gesloten en koel bewaard.

Watergedragen kleurgrondlak voor creatieve kleureffecten op
hout en kurk. Snel drogend, isolerend, reukarm.

EIGENSCHAPPEN
- Onbegrensde kleurmogelijkheden
- Ook in wit, zwart en grijstinten
- In combinatie met RigoStep blanke aflak
   (‘base coat / clear coat’ systeem)
- Voor dekkende en half transparante kleuren
- Unieke creatieve kleureffecten.

PROFIEL
Watergedragen, 1-componentige kleurgrondlak voor hout en
kurk. De speciale formulering biedt optimale bescherming 
tegen verkleuring en het uitbloeden van inhoudsstoffen. 
RigoStep RAINBOW COLOR PRIMER is reukarm, VOS-arm, 
sneldrogend en soepel te verwerken. De droge kleurlaag is 
elastisch, taai en slagvast. RAINBOW COLOR PRIMER is, zoals de 
naam al doet vermoeden, in alle kleuren van de regenboog 
verkrijgbaar.
 

DEKKENDE KLEUREN
Door de unieke formule wordt het egaal dekkend kleuren van 
hout of kurk kinderlijk eenvoudig. Na het aanbrengen van 1 à 2 
lagen RigoStep RAINBOW COLOR PRIMER, kan het oppervlak 
worden afgelakt met 2 à 3 lagen RigoStep aflak. Door de vrije 
keuze in aflak zijn naast de eindeloze kleuren die met 
RAINBOW te creëren zijn, ook glansgraad, bestendigheid en 
slijtvastheid aan te passen aan de behoefte van uw klant. 
Omdat de matheid van SKYLT op donkere kleuren als een 
lichte waasvorming zichtbaar kan zijn, adviseren wij om op 
echt donkere kleuren geen SKYLT toe te passen, maar een 
andere aflak uit het RigoStep assortiment.

UNIEKE KLEUREFFECTEN
Naast de vele kleuren zijn met RigoStep RAINBOW COLOR 
PRIMER ook talloze kleureffecten te realiseren. De meeste 
daarvan vereisen bewerking vooraf; sommige effecten kunnen 
echter ook heel goed in het werk worden gerealiseerd. Met uw 
eigen vakmanschap en creativiteit maakt u elk oppervlak 
uniek. Door de combinatie van RigoStep aflak en RAINBOW 
COLOR PRIMER ontstaat een uniek ‘Base Coat / Clear Coat’ 
systeem. Met dit systeem is het mogelijk om met dunne of 
onvolledige kleurlagen te werken, verschillende kleuren over 
elkaar heen aan te brengen, kleuren gedeeltelijk weg te 
schuren of te laten vervagen, et cetera. Het is immers de 
RigoStep aflak die de bescherming en slijtvastheid biedt!
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U.P. QUALITY & ENVIRONMENT B.V.
TEL : +31 (0) 255 54 84 48

DOKWEG 40, 1976 CA IJMUIDEN
THE NETHERLANDS, KVK 35005103

INFO@URSAPAINT.NL
WWW.URSAPAINT.NL

URSA PAINT
Q U A L I T Y  &  E N V I R O N M E N T

Ondergrond
Nieuw werk: De ondergrond dient schoon en droog te zijn en 
vrij van was, vet en stof. Als laatste schuurgang voor het 
aanbrengen van RAINBOW COLOR PRIMER de ondergrond 
schuren met een slijpnet of schuurpapier korrel 120 
(mono-schijf ) of korrel 80 (multi-schijf ).

Bestaand werk: Voorbereiding afhankelijk van het type 
ondergrond volgens het RigoStep Overlakadvies 
www.rigostep.nl  kies voor “Bestanden downloaden” en 
vervolgens “Download pagina”. Voer altijd een hechttest uit. Na 
deze voorbereiding verwerking als “Nieuw werk”

Verdunnen
RAINBOW COLOR PRIMER is op kleur gemaakt in principe 
gebruiksklaar.

Gereedschap
Gebruik een lakroller en een kwast. Gebruik verder alleen 
roestvast stalen en/of kunststof gereedschap. Reinig 
gereedschap vóór aandrogen met ruim water.

Applicatie
- Voor en tijdens verwerking regelmatig goed oproeren. Bij het 
gebruik van meerdere verpakkingen voor gebruik mengen om 
verschillen in tint te voorkomen. 
- Breng voor een DEKKENDE afwerking RAINBOW COLOR 
PRIMER aan in ‘volle’ lagen, zodat de kleurlak mooi dicht vloeit. 
Voor een goede, gelijkmatige dekking en isolatie van de 
inhoudsstoffen zijn over het algemeen twee lagen nodig.
- Soms bloeden hout-inhoudsstoffen zo hardnekkig door, dat 
ze niet te isoleren zijn. Frans Grenen kan bij voorbeeld onder 
invloed van warmte en licht in de tijd (plaatselijk en op de 
noesten) geler kleuren. Maak uw klanten daarop attent.
- Voor de UNIEKE KLEUR EFFECTEN kan RAINBOW COLOR 
PRIMER ook met een kwast, spaan, spons of ander 
gereedschap worden aangebracht, om juist geen egaal maar 
een levendig en creatief effect te geven.

Tussenschuren
Voor het aanbrengen van de tweede kleurlaag in een 
DEKKENDE afwerking, het oppervlak zonodig lichtjes 
aanschuren. De vloer (en de werkruimte) vervolgens stofvrij 
maken. Tussenschuren is niet nodig voor de hechting, maar 
beoogt het verkrijgen van een gladder resultaat.

Omstandigheden
Watergedragen producten niet verwerken bij een  
temperatuur lager dan +10 °C, hoger dan +30 °C, of bij een RLV 
boven 80 %. Binnenvallend zonlicht zo nodig temperen met 
zonwering of kranten tegen de ramen. Waterdamp moet 
afgevoerd worden, zorg daarom tijdens het drogen steeds 
voor voldoende ventilatie.

Droging
Handdroog : na 1 - 2 uur.   
Overlakbaar : na 2 - 3 uur.   

Droogtijden gelden bij 20°C, 65 % RLV, normale laagdikte en 
voldoende ventilatie. Een lagere temperatuur en/of hogere 
RLV vertraagt de droogtijd. Altijd pas verder gaan met aflakken 
als de vorige laag voldoende droog is. Het insluiten van een 
niet droge laag grond- of aflak kan leiden tot defecten zoals 
onthechting, vlekjes, mud-cracking of krateren. Een verse 
laklaag de eerste twee weken niet afdekken en niet vochtig 
reinigen.

Rendement
Circa 10 - 12 m2 per liter per laag. Het rendement kan, 
afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode, 
afwijken.

Levervorm
Op bestelling o.v.v. kleurnummer. In 1 en 5 liter blikken, kant & 
klaar op kleur gemaakt. Voor relaties die werken met ons 
kleurenmengsysteem zijn ook de basislakken beschikbaar.

Opslag/transport
Koel bewaard in goed gesloten originele verpakking 
tenminste houdbaar tot 12 maanden na productiedatum. Na 
opening beperkt houdbaar. Houd er rekening mee dat in 
aangekleurd product de pigmenten kunnen uitzakken. 
RAINBOW COLOR PRIMER is niet vorstbestendig. De lak is niet 
onderworpen aan de kentekenplicht voor gevaarlijke stoffen 
en heeft geen gevarencode voor weg- en railtransport volgens 
ADR / RID. Product niet in de auto laten staan. Voor gebruik 
tijdig op kamertemperatuur brengen.

Veiligheid
Meer veiligheidsinformatie dan vermeld staat op het etiket, 
kunt u ontlenen aan het Veiligheidsinformatieblad (VIB).

Meer informatie
www.ursapaint.nl - www.rigostep.nl

Helpdesk
Tel: +31 (0) 255 - 54 84 48
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