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Groep : Watergedragen vernissen 
   
Omschrijving : Watergedragen krasvaste mat- en beschermingsvernis voor binnen 

op basis van een acrylaat/polyurethaandispersie 
   
Eigenschappen : - Minimale vergeling 

- Ideaal basisproduct voor whitewash 
- Krasvast 
- Goede drogingseigenschappen 
- Zeer fraaie zijdeglans 
- Geurarm 
- Uitstekend reinigbaar en vermindering van vuilaanhechting 
- Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan arbo 

   
Toepassing : - Ter verfraaiing en bescherming van houten kozijnen, ramen, 

betimmeringen enz. 
- Als afwerklaag over dispersie(muur)verven, decoratiewerk (b.v. 

marmer-imitatie) e.d.  
 In deze toepassing beschermt REMONTA WKV zijdeglansvernis 

tegen mechanische beschadiging en wordt de reinigbaarheid 
verbeterd. 

- Blanke REMONTA WKV zijdeglansvernis kan (binnen) toegepast 
worden als topcoat over transparant gekleurde REMONTA WKV 
zijdeglansvernis.  

   
Werkschema : Onbehandeld hout 

- Tropische houtsoorten ontvetten met een geschikt ontvettings-
middel. 

- Goed glad schuren met 3M fre-cut schuurpapier nr. 150. 
- Afwerken met minimaal 3 lagen REMONTA WKV zijdeglansvernis, 

in de richting van de houtnerf. 
- Alvorens een nieuwe laag wordt aangebracht licht schuren met 3M 

fre-cut schuurpapier nr. 180 en stofvrij maken. 
 
Behandeld hout 
- Intacte vernislagen grondig schuren (niet doorschuren) en 

ontvetten. Bij doorschuren tot het kale hout kan bij diverse 
houtsoorten kleurverschil ontstaan tussen het kale hout en intacte 
vernislagen. 

- Afwerken met één of meerdere lagen REMONTA WKV zijdeglans-
vernis.  

- Alvorens een nieuwe laag wordt aangebracht licht schuren met 3M 
fre-cut schuurpapier nr. 180 en stofvrij maken. 

 
Dispersieverven 
- De intacte ondergrond grondig reinigen en ontvetten. 
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- Afwerken met twee lagen REMONTA WKV zijdeglansvernis. 
   
Opmerking : - Om te voorkomen dat REMONTA WKV zijdeglansvernis niet hecht 

en slecht droogt dienen waslagen op de ondergrond volledig 
verwijderd te worden. Raadpleeg voor meer informatie onze 
Technische Dienst. 

- Bij toepassing van een transparante kleur adviseren wij voor de 
eerste twee lagen REMONTA WKV in de transparante kleur en 
voor de laatste twee lagen REMONTA WKV blank. 

   
Verpakking : 1 en 2½ liter 
   
   
TECHNISCHE GEGEVENS 
   
Verwerking : Goede verwerking met kwast of verfrol: 

- kwastverwerking: op hout aanbrengen met Copenhagen Prof-
kwast, verdelen en los opstrijken in de richting van de nerf.  

- rolverwerking: aanbrengen en verdelen met viltrol dubbeldik of 
Velvet Brush. 

Verwerkingsomstandigheden : Verwerkingstemperatuur: 10 - 30 C 
Relatieve vochtigheid:   max 85% 

Droogtijden : Bij 20 C, 65% RV en een droge laagdikte van 20 micron:  
- Stofdroog      : 20 minuten 
- Kleefvrij       : 45 minuten 
- Overschilderbaar : 6 uur 

Elasticiteit : Voldoende om de werking van het hout op te vangen 
Dichtheid : 1,04 kg/dm
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Vaste stofgehalte : 31,9% (m/m) 
29,6% (v/v) 

Verdunning : 0 – 4% water 
Hechting     : Prima hechting op: 

Kaal hout en intacte verflagen: mits goed gereinigd, geschuurd, 
ontvet en ontdaan van was of wasachtige stoffen 
Intacte dispersie-muurverflagen: mits goed gereinigd 
Beton en steenachtige materialen: mits ontdaan van beton-slikhuid of 
andere hechting verminderende stoffen 

Rendement : Ca. 12 m
2
 per liter bij een droge laagdikte van 20 micron 

Vloeiing : Goede vloeiing bij toepassing als blanke/transparante lak op hout 
Glansgraad : Zijdeglans 
Vlampunt : > 100 C 
Houdbaarheid  : Tenminste 1 jaar houdbaar indien opgeslagen op een droge plaats in 

goed gesloten verpakking. 
Kleur : Blank en volgens De Vos kleurcollectie vernissen en blanke lakken 
 


