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BIOPIN TUINMEUBELVERNIS

Omschrijving
Slijtvaste blanke lak (vernis) voor o.a. tuinmeubelen en harde- en zachte houtsoorten binnen en buiten. 
Tuinmeubelvernis vormt een weerbestendige en watervaste slijtvaste laag. De geselecteerde plantaardige 
oliën verlenen de vernis een goed penetratie- en hechtvermogen en blijvende elasticiteit. Hoogglans

Toepassingsgebied
Filmvormende bescherming overal waar zware belastbaarheid of weerbestendigheid noodzakelijk is. Voor 
de behandeling van hout binnen en buiten (bvb. plankenvloer, parket, meubelen in vochtige ruimten, 
tuinmeubelen) zonder aardecontact.

Technische gegevens
Samenstelling
Bindmiddelpolymeer van plantaardige oliën, vetzuren en 
harsen. Oplosmiddel: iso-paraffine. Hulpmiddelen: 
kiezelzuur, lood- en bariumvrij droogmiddel.

Kleuren: kleurloos.
Bewaarvoorschrift Goed afsluiten en buiten bereik van 
kinderen op een koele doch vorstvrije plek bewaren.
Houdbaarheid: Ongeopend tenminste 3 jaren houdbaar.
Verpakkingsgrootte: 0,75 en 2,5 liter
Dichtheid: ca. 0,93 g/ml
Viscositeit: ca. 32 seconden (DIN-beker 4 mm) bij 20 oC
Vlampunt: ca. 46°C

Verbruik: 80-90 ml. per m² en per laag, afhankelijk van de 
ruwheid en het opzuigend vermogen van de ondergrond.
Droogtijd: bij 20 °C en gemiddelde luchtvochtigheid na 4 
– 6 uren droog. Schuurbaar en overschilderbaar na 12 – 
24 uren. Eindhardheid na enkele dagen.

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.

Eisen aan de ondergrond: de ondergrond moet stevig, 
droog, stof- en vetvrij zijn. 

Voorbehandeling: harsrijke en tropische houtsoorten met 
Biopin Verdunner afnemen. Niet resistent hout eerst met 
anti-blauwschimmel impregneren.

Verwerking
Niet onder 8°C vernissen. De vernis goed oproeren en met 
een kwast dun en gelijkmatig aanbrengen. Iedere laag 
goed laten drogen en licht schuren. Op nieuw werk de 1ste 
laag vernis met max. 20% Biopin verdunner verdunnen. 
Daarna nog 2-3 onverdunde lagen aanbrengen. Bestaand 
intact werk schoonmaken en bijschuren, 2-3 venislagen 
aanbrengen nadat de compatibiliteit met de ondergrond 
werd getest. Verweerde of beschadigde oude lagen 
compleet verwijderen en daarna afwerken zoals nieuw 
werk. 

Onderhoud: vooral tuinmeubelen regelmatig met lauw 
water en zachte plantaardige zeep schoonmaken. Niet met 
agressieve reinigingsmiddelen behandelen.

Gereedschappen reinigen:  direct na gebruik met biopin 
Verdunner.

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 of de 
producten voor de betreffende toepassing geschikt zijn. 
De fabrikant behoudt zich het recht van technische of 
ecologische veranderingen in de samenstelling voor.
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