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RAPIDOBOIS 
        Gesatineerde ademende verf. 

 
 
OMSCHRIJVING:  
Zijdeglansverf dat in meerdere lagen wordt aangebracht; ademend; regelt het vochtgehalte van het hout en van andere 
materialen. 
Voor binnen en buiten 
 
 
TOEPASSINGEN:  
Dekkende grondlaag, tussenlaag en eindlaag, speciaal ontworpen voor nieuwe schrijnwerkerij die nog een bepaald 
vochtgehalte hebben.  
Wordt ook voor onderhoudswerken gebruikt zowel als grond- en eindlaag op schrijnwerkerij. Kan ook op metaal en gevels 
gebruikt worden indien men de juiste onderlagen gebruikt. 
 
 
HOOFDEIGENSCHAPPEN: 
Microporeus, RAPIDOBOIS fungeert als vochtregelaar en als vochtstabilisator. Elastisch, RAPIBOIS volgt de ongelijkheden 
van de ondergrond zonder te barsten of te blazen. 
Meerlagensysteem. Afhankelijk van de verdunning kan RAPIDOBOIS als grondlaag, tussenlaag of eindlaag gebruikt worden. 
Omwille van haar soepelheid heeft RAPIDOBOIS een langdurig bestaan. 
Dekkend, RAPIDOBOIS onderscheid zich op de meeste ondergronden door een hoog dekvermogen en een uitstekende 
kantendekking. 
 
 
EIGENSCHAPPEN: 
- Tixotroop. Klaar voor gebruik als tussenlaag en als eindlaag 
- Zijdeglans 
- Kleuren:    Alle kleuren vanuit de mengmachine. 
- Verdunning:    White Spirit 
- droogtijden:    Stofvrij na 2 tot 3 uren, droog na 5 tot 6 uren en uitgehard na 24 uren. 
- Rendement:    10 tot 12 m²/li afhankelijk van de porositeit van de ondergrond. 
-  Kwastbaarheid:   uitstekend, zeer goede kantendekking 
- Afwasbaarheid:   uitstekend 
- Dekkracht:    zeer goed, zelfs op kanten. 
- Reiniging:    natte verf met White Spirit 
- Opslag:    zeer goede houdbaarheid 
- Densiteit:    1,24 
- Vaste stofgehalte /gewicht:  62,94% 
 
 
GEBRUIKSAANWIJZINGEN: 
Aanbrengen met kwast, rol, luchtpistool of airless spuitpistool (opening 1,2 – 1,5) 
Toepassing: Na voorbereiding van de ondergronden:  
Nieuw hout schuren en ontstoffen (tropisch hout ontvetten).  
Geschilderd hout moet men schuren en ontvetten of afbijten.  
Verdunningen: Als primer verdunnen met 5-10% White Spirit. Als tussenlaag of eindlaag is het product gebruiksklaar. 
Op andere materialen wordt het als een klassieke lak aangebracht. 
 
VERPAKKINGEN: 750 ml- 2,5li. 
 
VOC WAARDEN: Toegelaten EU waarden (Cat IIA/d) : 300 gr/l (2010). Rapidobois  bevat 274g/l VOC  
 
 
 
Nota: Vervangt alle vorige edities. Het is de taak van het cliënteel om, voor elk gebruik,  na te gaan of dit wel de laatste editie is. Alle informaties 
weergegeven in deze folder zijn uitsluitend van informatieve aard en kunnen een aangepaste omschrijving rond de staat en behandeling van de 
ondergronden vereisen. 


