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

EIGENSCHAPPEN
- Verdiep, nuanceer of verander de houtkleur
- Op basis van snel drogende, niet vergelende oliën
- Kan worden aangekleurd met KLEURPIGMENT voor olie
- Overlakbaar met elke watergedragen RigoStep PU lak
- Full Solid formulering waarborgt aanzetvrij resultaat

PROFIEL
Watergedragen, 1-componentige, kleurgrondlak voor parket 
en kurk. De speciale formulering biedt optimale bescherming 
tegen het uitbloeden van hout-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.

COLORWASH is ook zeer geschikt voor industriële verwerking 
of voor toepassing in een olie- of olie-/waxsysteem.
Vraag s.v.p. nadere informatie. 

______________________________________________________________

Verpakking  1 liter blik
______________________________________________________________

Rendement  40 - 50 m2 / liter
  *afhankelijk van ondergrond en toepassing.

______________________________________________________________

Beloopbaar  direct (doeken onder schoenen binden).
______________________________________________________________

Overlakbaar  min 16 uur
______________________________________________________________

Dichtheid  0.95 kg / dm3, ISO 2811
______________________________________________________________

pH waarde  -
______________________________________________________________

Vaste stof gehalte  100 % gew,  EN ISO 3251
______________________________________________________________

VOS gehalte  0 g/l, voldoet aan arbo binnen
____________________________________________________________

Houdbaar  24 maanden
  *mits goed gesloten en koel bewaard.

TOEPASSING
RigoStep COLORWASH is ontworpen voor het aanzetvrij 
verdiepen, nuanceren of veranderen van de kleur van houten 
oppervlakken, zoals parket, planken, meubelen, etc.

Er zijn diverse sfeertinten KLEURPIGMENT leverbaar: Naast de 
standaard tinten is in overleg nagenoeg elke andere gewenste 
tint leverbaar. Per liter COLORWASH maximaal twee blikjes 
KLEURPIGMENT bijmengen. Indien een minder sterke 
houtgloed of een snellere droogtijd worden gewenst, kunnen 
RigoStep SEAL of RAPID worden gebruikt.

RigoStep COLORWASH kan worden afgelakt met elke 
watergedragen RigoStep PU lak. Afwerken met DUO of SKYLT 
geeft het best mogelijke resultaat. Kambala (iroko), afzelia en 
basralocus uitsluitend afwerken met DUO of SKYLT.

RIGOSTEP
DISTINCTIVE OILS & COATINGS

FLOOR COLORING SYSTEM
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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 en tevens zorgvuldig gestopt. Als 
laatste schuurgang de ondergrond polijsten met een slijpnet 
of schuurpapier korrel 120 (mono-schijf ) of korrel 80 
(multi-schijf ). Grover gepolijst hout kleurt sterker aan dan 
fijner gepolijst hout. Ook hout dat eerst is bevochtigd, kleurt 
sterker aan (voor het aanbrengen van COLORWASH het 
oppervlak wel weer goed laten drogen).

Bestaand werk: niet toepassen op bestaand werk.

Verdunnen:
Indien nodig mag tot maximaal 10% verdunner worden 
toegevoegd.

Gereedschap:
Gebruik een spons, spaan, taskitrekker, vloerborstel of volle, 
langharige kwast.
Reinig gereedschap vóór aandrogen met verdunner.

Applicatie:
- Alvorens te verwerken goed oproeren. RigoStep 
COLORWASH dun en gelijkmatig aanbrengen.
- Inwrijven met een dunne blauwe pad en daarna zorgvuldig 
droogwrijven met katoenen doeken (FLOORWIPERS) onder 
een dikke witte of beige pad.
- Voorkom dat COLORWASH in voegjes, kiertjes of open 
kwasten kan trekken.

Tussenschuren:
De laag COLORWASH niet schuren. COLORWASH minimaliseert 
vezelopwerking en meestal is tussenschuren overbodig. Het 
oppervlak zonodig alleen heel lichtjes aanschuren vóór het 
aanbrengen van de laatste laag aflak. Tussenschuren is niet 
nodig voor de hechting, maar beoogt het verkrijgen van een 
gladder resultaat.

Omstandigheden:
COLORWASH niet verwerken bij een (vloer-) temperatuur lager 
dan +15 °C, hoger dan +30 °C, of bij een RLV boven 80 %. 
Binnenvallend zonlicht zonodig temperen. COLORWASH heeft 
om te drogen warmte en zuurstof nodig. Zorg tijdens het 
drogen van COLORWASH voor ruim voldoende ventilatie.

Droging:
Beloopbaar : direct (doeken onder schoenen binden)  

Overlakbaar : na min 16 uur. 

Droogtijden gelden bij 20 °C, 65 % RLV, aanbevolen verbruik 
en voldoende ventilatie. Een lagere temperatuur en/of hogere 
RLV vertraagt de droogtijd. Altijd pas verder gaan met aflakken 
als de laag COLORWASH voldoende droog is. Het insluiten van 
een niet droge laag COLORWASH kan leiden tot defecten.

Loop vóór het aflakken het oppervlak zorgvuldig na op 
onregelmatigheden.
Het oppervlak dient gelijkmatig van kleur, egaal mat en droog 
te zijn. Controleer ook of
eventuele vellingen en voegjes volledig schoon en droog zijn. 
Zie voor aanwijzingen m.b.t.
de verwerking van de aflak het RigoStep informatieblad van 
de betreffende aflak.

Rendement:
Circa 40 tot 50 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 liter blik.

Opslag/transport:
Koel bewaard in goed gesloten originele verpakking, 
tenminste houdbaar tot 24 maanden na productiedatum. Na 
opening beperkt houdbaar. Houdt er rekening mee dat in 
aangekleurd product de pigmenten uitzakken. RigoStep 
COLORWASH is vorstbestendig. Product 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:
Product bevat drogende olie. Materialen met drogende olie 
kunnen door broei ontbranden: uitgevouwen laten drogen of 
onder water bewaren.

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
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