Gebruiksaanwijzing: Rigostep Skylt Original onzichtbare lak
De badkamermeubelen die we aanbieden zijn vervaardigd uit onbehandeld teakhout. Ondanks het feit dat
teakhout een vette houtsoort is en daarom uitermate geschikt is voor het gebruik in een badkamer, raden wij u
aan het badmeubel extra te beschermen tegen vocht en vuil.
U kunt het hout behandelen met lak, impregnatie, hardwax of andere producten. Zelf bevelen we u Rigostep
Skylt Original aan als beste behandelmethode. Rigostep Skylt Original is een 2‐componenten lak en is een
geweldig product om uw houten badkamermeubel mee te behandelen. Het product geeft een unieke
onbehandelde matte uitstraling aan uw houten badmeubel en beschermt zeer goed tegel vuil en water.
Voorbereiding.
We raden aan om het meubel voor het lakken heel licht op de schuren met schuurpapier (korrel P400) of met
een Scotch Brite schuurmatje. Het is de bedoeling dat het hout maar heel lichtjes wordt geraakt zodat de lak
goed aan het oppervlak kan hechten. Let op, schuur altijd met de richting van de houtnerf mee. Na het schuren
dient het oppervlak stofvrij gemaakt te worden. Dit kan met een stofzuiger en daarna met water met eventueel
een scheutje St. Marc (dit is een natuurlijke ontvetter). Laat het meubel daarna goed drogen.
Zorg ervoor dat u de ondergrond waarop u het meubel gaat lakken goed afdekt met bijvoorbeeld oude kranten
of plastic. Verder is het ook belangrijk dat onderdelen die u niet van de lak wilt voorzien afgedekt, afgeplakt of
verwijderd worden, let op, het gebruik van afplaktape op terrazzo of natuursteen kan voor vlekken zorgen.
Vanzelfsprekend kan het meubel het beste afgelakt worden voordat het meubel geïnstalleerd wordt en dus
nog niet is voorzien wastafels en kranen. Deuren en laden kunnen gedemonteerd worden zodat deze
onderdelen goed behandeld kunnen worden. De binnenzijde van het meubel hoeft niet perse te worden gelakt,
al is het wel aan te raden om laden, legplanken en zichtbare randen rondom van lak te voorzien.
Lakken
Voor het lakken van het meubel kunt u het beste de onderstaande benodigdheden gebruiken.
‐ Maatbeker voor het afmeten van component A
‐ Spuitje of klein maatbekertje voor het afmeten van component B
‐ Verfbakje
‐ Roller houder met lakroller voor lak op waterbasis.
‐ Schilderskwast voor hoeken
‐ Roerhoutje
Component A goed schudden en een hoeveelheid overgieten in de maatbeker. Daarna al roerend component B
toevoegen in de verhouding 1:15 (rekenvoorbeeld 250 ml component A en 16,66 ml component B) goed
mengen, 10 min wachten en nogmaals mengen. De aangemaakte lak dient binnen 2 tot 3 uur te worden
verwerkt. Breng ruim en egaal aan met de lakroller. Voor moeilijke hoeken kunt u het beste een schilderskwast
gebruiken waarna de lak uitgerold kan worden met de lakroller. Breng, met het in acht nemen van een
droogtijd van ± 2‐3 uur, 4 lagen lak aan op het eventuele bovenblad van het meubel. Voor de buitenzijde,
legplanken, laden en randen aan de binnenzijde van het meubel volstaan 3 lagen lak. Tussen het aanbrengen
van de lagen door hoeft er niet geschuurd te worden. De binnenwanden hoeven niet perse te worden
behandeld. Na 12‐16 uur kunnen de onderdelen weer geïnstalleerd worden en mag het meubel licht worden
belast. Kijk voor meer productspecificaties op de achterzijde van dit blad.
Gebruik van het meubel.
Het is aan te raden om het meubel na gebruik met een droge doek af te nemen. Dit geldt vooral voor de
oppervlakken waarop bijvoorbeeld spatwater terecht is gekomen. Voor het reinigen van het meubel kunnen bij
voorkeur natuurlijke schoonmaakmiddelen gebruikt worden. Gebruik nooit bijtende stoffen zoals chloor,
antikalkmiddelen of zuurhoudende middelen om het badmeubel te reinigen.
Tot slot wensen we u veel jaren plezier toe met uw aankoop.

Product informatieblad
Applicatie
SKYLT is gebruiksklaar. Niet verdunnen, omdat dan de nauwkeurig afgestemde balans van eigenschappen
nadelig beïnvloed wordt.
Omstandigheden
Watergedragen producten niet verwerken bij een temperatuur lager dan +10 °C, hoger dan +30 °C, of bij een
RLV boven 80 %. Binnenvallend zonlicht zonodig temperen. Zorg tijdens het drogen steeds voor voldoende
ventilatie.
Droging
Handdroog na 1 ‐2 uur
Overlakbaar na 2 ‐3 uur
Licht belastbaar na 12 ‐ 16 uur
Volledig belastbaar na 7 – 14 dagen
Droogtijden gelden bij 20°C, 65 % RLV, normale laagdikte en voldoende ventilatie.
Een lagere temperatuur en/of hogere RLV kan de droogtijd sterk vertragen. Altijd pas een volgende laag
aanbrengen als de vorige laag voldoende droog is. Het insluiten van een niet voldoende droge laag kan leiden
tot defecten. Een verse laag de eerste twee weken niet afdekken en niet vochtig reinigen.
Rendement
Ca. 10 m2/liter, afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode.
Op kaal hout de eerste laag wat voller aanbrengen (circa 8 m2 per liter).
Opslag/transport
Koel en droog bewaard in goed gesloten originele verpakking tenminste houdbaar tot 6 maanden na
productiedatum. Na opening beperkt houdbaar. De B component bevat isocyanaat en is aangemerkt als Xi
Irriterend. Product niet in de auto laten staan. Voor gebruik tijdig op kamertemperatuur brengen.
Veiligheid
Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Uitsluitend op goed
geventileerde plaatsen gebruiken. Bevat Co‐droger. Kan een allergische reactie veroorzaken. EU‐grenswaarde
voor dit product (cat. A/d) is: 130 g/l. Dit product bevat max. 100 g/l VOS.
Zie voor meer informatie het bijbehorende
veiligheidsinformatieblad.
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