
  

Essenza
Watergedragen twee-componenten vernis met natuurlijk effect

Essenza is een watergedragen twee-componenten vernis die eikenhout en andere licht 
houtsoorten, een natuurlijk effect geeft.
De geverniste vloer voelt zacht aan, uiterst mat, natuurlijk licht en ondergaat de typische 
kleurverandering van watergedragen vernissen niet.Het hout dat behandeld wordt met Essenza 
heeft daarnaast een grotere weerstand tegen uv-stralen en dus een grotere kleurstabiliteit in de tijd.
De vernis van Essenza is makkelijk in het gebruik en uitsluitend geschikt voor eikenhout en lichte 
houtsoorten, het gebruik op donkere houtsoorten wordt afgeraden.

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

Uiterlijk Witte/roze vloeistof

Mengverhouding 10 : 1

Dichtheid 1,025 kg/liter

Viscositeit 17” Ford 4

pH 7,5 

Gebruikstijd mengsel 4 uur

Eventuele verdunning 5% met Rallenty; 10% met water bij spuiten

Stofdroog na 1 uur

Overschilderbaar na 4 – 5 uur

Schuren na 4 – 5 uur

Gebruiksklaar na Minimaal 24 uur

Rendement 12 – 14  m2/liter

Slijtvastheid na 7 dagen 22 mg – Taber Abraser, CS10, 1000 g, 1000 rpm

Glansgraad (60°) < 5 gloss

Aanbrengingstemperatuur > 10 °C – Niet blootstellen aan vorst

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

VOS 80 g/liter, cat A/i (WG), grenswaarde 140 g/liter  
(2004/42/CE)

Reiniging van het gereedschap Reinig de roller direct na gebruik met water en 
neutrale zeep, met behulp van een rolpers, tot de 
vloeistof die eruit komt niet meer troebel is; indien 
mogelijk nogmaals afspoelen met schoon 
water.Bewaar de rollers in de verdunde 
wasoplossing Soluzione di Lavaggio S/28; 
afspoelen met schoon water voor gebruik.

Beschikbare verpakkingen Blikken van 5 + 0,5 liter
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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. 

Herz. 03 – 29/11/2019. Dit blad 
annuleert en vervangt de 
voorgaande versies.

Wijze van toepassing

De vloer schuren zoals gebruikelijk waarbij alle resten van eerdere behandelingen 
verwijderd moeten worden.Indien nodig, de spleten voegen met een van onze kitten: 
Idrostucco RS/30, op waterbasis of Lega Stucco RS/A of Lega Stucco RS/20 op basis van 
solventen (raadpleeg de bijbehorende technische fiches).Verwijder eventuele resten met 
schuurpapier met korrelgrootte 100 of 120.Zuig de stof op, reinig het oppervlak zorgvuldig 
en ga vervolgens over tot vernissen.
Meng de twee componenten gelijkmatig in de exacte mengverhouding (10:1); voor een 
goede menging wordt het aangeraden om component B langzaam en al roerend in 
component A te gieten.
Wacht 5 – 10 minuten om een pre-reactie van het mengsel toe te staan, breng vervolgens 
de vernis aan.In geval van spuiten met 10% water verdunnen.Indien het met een roller 
wordt aangebracht, wordt het aangeraden om geschikte rollers met middellange haren te 
gebruiken voor eenvoudige en homogene spreiding van de vernis en groter gemak bij het 
aanbrengen.
Breng met een roller een eerste laag Essenza aan, na 4 – 5 uur kan er geschuurd worden 
met korrelgrootte 220 en vervolgens op dezelfde wijze een tweede laag aanbrengen.
Let goed op vooral tijdens het aanbrengen van de eerste laag op onbewerkt hout, want voor 
het beste resultaat moet het hout gelijkmatig bestreken zijn met vernis, voorkom gebruik 
van de roller zonder vernis over onbewerkt hout.
Voor grote oppervlakken, vooral als het warm is, wordt het aangeraden om een laag 
grondverf Fast & Full of Idrofondo H20 aan te brengen voordat de twee lagen Essenza 
worden aangebracht, omdat dit sneller zorgt voor een uniform resultaat.

Toelichting

Meng Essenza nooit met andere vernissen.
Breng slechts twee lagen vernis aan.
Breng nooit transparante vernis aan over Essenza, want dit zou voor vergeling kunnen 
zorgen.
Breng de vernis Essenza nooit aan op donker hout.
Voer eerst een test uit op iedere partij hout.
Giet het product niet direct op de vloer.
Gebruik een geschikte bak.
Voorkom dat de omtrek en de rest van de ruimte op twee afzonderlijke momenten met 
vernis worden behandeld.Behandel kleine stukjes aan de rand en behandel dan direct de 
aangrenzende zone met vernis.
Voorkom direct zonlicht op de vloer tijdens het aanbrengen.
Voorkom luchtstromingen.
Zet de verwarming uit, vooral als het vloerverwarming is.
Zorg dat verder alle normale regels voor het aanbrengen van vernis met zorg worden 
toegepast.
Ondanks het feit dat het mengsel A+B lange tijd vloeibaar blijft, moet het aangebracht 
worden binnen de aangegeven pot-life (4 uur) om een ononderbroken en homogene film te 
krijgen.
De kleur van de vloeibare vernis kan variëren van wit naar roze, maar dit beïnvloedt de 
eigenschappen van het eindproduct niet.

Onderhoud

Voor de reiniging en het normale onderhoud van de met dit product behandelde vloeren, 
wordt het aangeraden de neutrale zeep Pulito Parquet te gebruiken.Voor buitengewoon 
onderhoud wordt het aangeraden om de was Lux Matt 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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