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BIOPIN VLOERLAK AQUA

Oplosmiddelvrije zijdeglanzende transparante vloerlak voor een slijtvaste afwerklaag op vloeren 
binnenshuis. bio pin vloerlak vormt een water- en slijtvast oppervlak. Het hoge percentage 
plantaardige oliën verschaft deze vloerlak een zeer goed indring- en hechtvermogen en een 
langdurige elasticiteit. 

Toepassingsgebied: Voor het voorbehandelen en afwerken van onbehandelde, zuigende houten 
vloeren en kurk binnenshuis. Hardhoutsoorten als eiken, kastanje en sommige tropische 
houtsoorten, maar ook weekmakers uit lijm in kurkvloeren en gefineerde oppervlakken kunnen 
verkleuring of een langere droogtijd veroorzaken. Op dit soort ondergronden eerst een 
proefstrookje zetten. 

Samenstelling: bindmiddelpolymeer van 
natuurlijke oliën, vetzuren en harsen.

Oplosmiddel: water 

Hulpmiddelen: plantaardige emulgatoren, cobalt-
linoleaat (loodvrije droogstof), methylcellulose.

Kleur: kleurloos. De vloeibare olie heeft een 
melkachtige kleur, doch droogt helder op.

Opslag: goed gesloten en buiten bereik van 
kinderen op een koele doch vorstvrije plaats 
bewaren. 

Houdbaarrheid: ongeopend minstens 3 jaren.

Verpakkingen: 0,75 en 2,5 liter.

Densiteit: ca. 0,99 g/ml.

Viscositeit: ca. 25 – 30 seconden (DIN-cup 4 mm) 
bij 20°C.

Vlampunt: niet van toepassing.

Verbruik: 70 – 80 ml/m² per laag op normaal 
zuigende ondergrond. Op kopshout, 
ongeglazuurde plavuizen en kurk kan het 
verbruik vooral voor de eerste laag hoger liggen. 

Droogtijd: Bij 20 °C en gemiddelde luchtvoch-
tigheid  stofdroog na 3–5 uren, schuurbaar en 
overschilderbaar na 12-24 uur. Aanvankelijk het 
oppervlak voorzichtig belopen. Eindhardheid na 
enkele dagen.

VOC: dit product bevat max. 1g/l. EU-

grenswaarde VOC e/Wb = 130g/l. 

Geschikte ondergronden: onbehandelde en zuigkrachtige 
ondergronden, hout of kurk (zie ook 'toepassingsgebied').
De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. Evt. schuurstof 
voor het oliën uit de poriën verwijderen. .

Verwerking: vloerlak voor gebruik goed oproeren. Dun en 
gelijkmatig opbrengen met een kwast, mohairroller of spuiten. 
Niet bij temperaturen onder 10 °C verwerken. Werk vlot door 
omdat de vloerlak snel aandroogt. Iedere laag goed laten drogen 
en vervolgens slissen met schuurpapier korrel 180-120.

Verdunnen: het product onverdund gebruiken; indien nodig met 
water aanlengen.

Slotlaag: tweemaal dun met biopin vloerlak aqua.

Renovatielaag:
Intacte oude natuurharslakken schoonmaken en slissen. Boenwas 
van geboende vloeren met oplosmiddel (bvb. biopin verdunner)  
verwijderen en afschuren. Onbekende oude lagen slissen en een 
proefstrookje vloerlak aqua zetten. Indien positief 1-3 lagen 
vloerlak aqua aanbrengen. Anders alles afschuren. Afbladderende 
of op andere wijze beschadigde oppervlakken compleet afschuren 
en zoals nieuw hout behandelen.

Reinigen van gereedschap: direct na gebruik met water en zeep 
reinigen en met schoon water spoelen. Tijdens werkonderbre-
kingen gereedschappen schoonmaken of in water zetten.

Veiligheid: zie a.u.b. Het veiligheidsblad van de fabrikant.
Ook natuurverven buiten het bereik van kinderen houden.

Milieu: geen verf- of oplosmiddelresten via de waterafvoer laten 
weglopen. Volledig opgedroogde productresten kunnen met het 
huisvuil mee, volledig lege blikken naar de metaalrecycling 
brengen.

Algemene opmerkingen:
Natuurverven hebben een karakteristieke natuurlijke geur, vooral 
afkomstig van de gebruikte natuurlijke oliën Verlucht goed tijdens 
het werk. Onder bepaalde omstandigheden kunnen drogende oliën 
vanzelf ontbranden. Laat daarom met olie doordrenkte lappen 
opengevouwen drogen of bewaar ze onder water tot ze afgevoerd 
worden.
Bij normaal zoals hierboven beschreven gebruik bestaat geen 
enkel zelfontbrandingsgevaar.

Aanwijzingen: De aanwijzingen in dit technische informatieblad 
zijn het resultaat van jarenlang onderzoek en toepassing in de
praktijk. Ze dienen uitsluitend ter informatie en zijn geen 



toezeggingen met betrekking tot de prestaties. De gebruiker dient 
te controleren dat de producten voor de betreffende toepassing 
geschikt zijn. De fabrikant behoudt zich het recht van technische 
of ecologische veranderingen in de samenstelling voor. Stand: 
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