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Toepassing: 
 
Watergedragen reactieve beits voor verouderingseffecten op houten vloeren en meubelen. Met name ontwikkeld 
voor tannine houdende houtsoorten zoals eiken. Reactieve beits biedt oneindige mogelijkheden om hout 
kunstmatig te verouderen. Af te werken met ROYL Oil 2K in elke gewenste kleur. 
 
Maak op onbekende ondergronden altijd eerst een proefvlak. Zie de WERKWIJZER ROYL voor uitgebreide 
verwerkingsinstructies en legenda van de symbolen. Bel ons gerust of app naar 06 – 47 05 78 24 als je specifieke 
vragen hebt. 
 
Onderstaande waarden gelden voor gereed product. Bij de droogomstandigheden is 20°C, 65% RLV en voldoende 
ventilatie als geldende norm aangehouden. 
 

Kleur/effect #4011 Wit/ #4012 Vergrijsd / #4013 Gebrand / #4014 Gerookt 
Glansgraad n.v.t. 
Geur Waarneembaar 
VOS-gehalte 0 g/l 
pH 7 – 8 (afhankelijk van de kleur) 
Viscositeit/vloeibaarheid Vloeibaar (geschikt voor industriële verwerking op wals) 
Schuurbaarheid Na droging, goed 
Rendement Ca. 10-15 m²/l (afhankelijk van applicatie en ondergrond) 
Stofdroog ±1 hr 
Aanbrengen ROYL Oil na 6-12 hr 
Voldoet aan n.v.t. 
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Beschikbaar in de volgende verpakking(en): 
 
Wit #4011: 
 1 liter fles; art.nr. 5110333; EAN 8716544040663 (doos = 12x1ltr) 
 
Vergrijsd #4012: 
 1 liter fles; art.nr. 5110233; EAN 8716544040656 (doos = 12x1ltr) 
 
Gebrand #4013: 
 1 liter fles; art.nr. 5110133; EAN 8716544040670 (doos = 12x1ltr) 
 
Gerookt #4014: 
 1 liter fles; art.nr. 5110033; EAN 8716544040687 (doos = 12x1ltr) 
 
Zie VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voor veilig en gezond werken. 
 

 

 

 


