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TECHNISCHE FICHE 1 / 4

AQUADUX
BD-03XX

Deze niet-filmvormende gemodificeerde beschermende im-
pregneerolie op waterbasis voor buitengebruik laat het hout 
ademen. Ze is geschikt voor de behandeling van gevelplan-
ken en ander verweerd tuinhout en is bij voorkeur te gebrui-
ken op verticale houten oppervlaktes.

Let op: niet geschikt voor Iroko, terrasplanken, tuinmeubels 
en binnentoepassingen. 

TECHNISCHE INFO
Basis  
Natuurlijk gemodificeerde olie op water-
basis 

Uitzicht 
Waterige olie-emulsie 

Verdunnen 
Water (5 à 10 %) volgens de applicatie-
methode

Densiteit 
± 1,05 g/cm3

Viscositeit  
± 40” à 50” (DIN4, 20 °C)

Droogtijd 
1 uur = stofdroog 
24 uren = uitgehard 
7 dagen = volledige uitharding

AQUADUX

  2,5 L

 Beschermende olie  
op waterbasis

              Huile de protection
   à base d’eau

 

             Protective oil 
water-based

BD-03XX

Aquadux

Hout
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AQUADUX
BD-03XX

Iconografie

Dit product is geschikt voor bui-
tentoepassingen.

Dit product behoudt de unieke 
matheid van uw hout en heeft een 
glansgraad van 3 à 5 % (bij een in-
valshoek van 60 °).

Zie Toepassing op pagina 3 voor 
de correcte gebruiksaanwijzing.

Na 24 uren drogen is het, bij 
normale omstandigheden, mo-
gelijk om het behandeld hout in 
gebruik te nemen.

Dit product kan aangebracht wor-
den met een kortharige mohair rol 
of klassieke borstel speciaal voor 
waterproducten.

Om dit product te spuiten moet 
het eerst verdund worden met 5 
tot 10 % water.

Men kan met 1 L product ± 25 
m2 afwerken bij een verbruik 
van minimum 70 g/m2 (35 g/m2/
laag).

Dit product kan enkel aange-
bracht worden bij een tempera-
tuur van 10 tot 25 °C.

Dit product kan enkel aange-
bracht worden bij een lucht-
vochtigheid van 40 tot 75 %.

Dit product dient bewaard te 
worden bij een temperatuur van 
10 tot 25 °C.

BD-03XX kan indien ongeopend 
gedurende 12 maanden gebruikt 
worden.

Dit product is beschikbaar in 1 L 
& 2,5 L alsook in dozen van 6 x 1 
L & 4 x 2,5 L.

Drying Time

UV Filter

EXP DateStorage Temp.

Roller / Brush Spray Gun

Consumption Temperature Humidity

Gloss Stir WellOutdoor

Packaging

Dit product bevat de nodige 
UV-filters die de vergeling van 
zowel de olie als het hout sterk 
vertragen.

VOC Level

Dit product bevat slechts 6 g/L 
Vluchtige Organische Stoffen 
d.w.z. dat er, tijdens uitharding, 
nog 6 gram van deze stoffen uit-
gestoten wordt per liter.
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AQUADUX
BD-03XX

Voorbereiding van de ondergrond
De ondergrond moet droog en stof-, vuil- en vetvrij zijn. Wanneer men werkt met nieuw 
hout moet -indien nodig- het hout eerst ontstoft, gereinigd met een speciaal houtrei-
nigingsmiddel en goed nagespoeld met water worden. Wanneer men met verweerd 
hout werkt moet men het hout blank schuren. Dit alles kan met onze BASI-ONE AD-
70780 om grondig te reinigen en BASI-TERRACE AD-70760 om te ontgrijzen.

Voorbereiding van het gereedschap
Het is ten sterkste aanbevolen om een emmer HWZ-90814 met rooster HWZ-90703 te 
gebruiken, in combinatie met de mohair rol HWZ-0417 en handvat HWZ-0070 / HWZ-
00701 of borstel HWZ-00730 of spuitpistool (Ø 1.4) HWZ-0022. Voorzie ook voldoende 
vodden (HWZ-073).

Toepassing
1. Breng een laag aan met een rol of borstel en laat het hout 5 à 10 minuten verzadigen. 
Egaliseer hierna waar nodig met een vod. 2. Na 16 à 24 uren drogen, kan een tweede 
laag op dezelfde manier worden aangebracht. 

Pas op: het gaat over een nieuwe generatie oxidatieve producten op waterbasis die 
in het slechtse geval kunnen zelfontbranden. Om dit alles te vermijden volstaat het om 
de vodden zo snel mogelijk na gebruik in een emmer met water onder te dompelen.

Ingebruikname
Na 24 uren drogen is het -bij normale omstandigheden- mogelijk om het behandeld 
hout in gebruik te nemen. 

Opgelet: AQUADUX niet aanbrengen bij regenweer (d.w.z. als er binnen de 48 uren 
regen voorspeld wordt).

Reinigen van het gereedschap
Reinig het gereedschap (rollen en borstels) meteen na gebruik met water. Hierdoor 
kunnen deze meerdere malen gebruikt worden. Respecteer het milieu. Giet geen pro-
duct uit in de riolen, in het water of op de grond. Laat de rest van het product uitdrogen 
en deponeer het -samen met de lege verpakking- op de hiervoor geschikte afvalver-
werkingsplaatsen. Gebruikte vodden niet laten uitdrogen, maar nat houden met water.

Onderhoud
Na ± 2 jaar is het mogelijk om -indien nodig of gewenst- het met AQUADUX behan-
delde hout lichtjes op te schuren met korrel P220 en opnieuw één laag AQUADUX 
(35 g/m2/laag) aan te brengen.

VOORDELEN
Hoge bescherming  
Beschermt het hout tegen weersinvloe-
den.

Niet-filmvormende impregneerolie 
Dit product dringt tot diep in het hout 
waardoor het hout terug wordt verfraaid.

Ecologisch 
Dit product kent een zeer lage 
VOS-emissie.

Geen vergeling 
De gepigmenteerde olie vergeelt niet 
na verloop van tijd*.
*houtsoorten die van nature sneller vergelen 
kunnen ondanks de hoge beschermingsgraad 
toch een lichte vergeling vertonen. 
 

Anti-UV-componenten en HALS-addi-
tieven 
Bevat anti-UV-componenten die de 
natuurlijke vergeling van het hout 
afremmen (bij een totale afwerking van 
70 g/m2 of 35 g/m²/laag) en HALS-addi-
tieven die de beschermingsgraad van 
de olie verhogen en verhindert dat het 
hout zich splitst

Geen geurhinder

Zeer laag VOS-gehalte 
6 g/L 

Waterbestendig 
Na 48u
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Basin ChemEco nv 
Gravestraat 7A 

B-8750 WINGENE 
T : +32 51 65 00 10 
F : +32 51 65 81 05 

info@basin.be
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AQUADUX
BD-03XX

Kleuren
De AQUADUX BD-03XX is in zowel natuurkleur als 12 verschillende standaardkleuren 
beschikbaar:

- Palissander bruin (BD-0302) 
- Zwart (BD-0303) 
- Natuur (BD-0304) 
- Donkergrijs (BD-0305) 
- Lichtgrijs (BD-0306) 
- Rood mahonie (BD-0307) 
- Groen (BD-0308) 
- Kastanje roodbruin (BD-0309) 
- Lichte teak groengeel (BD-0310) 
- Verweerd hout (BD-0311) 
- Mahonie (BD-0312) 
- Gebroken wit (BD-0314) 
- Teak (BD-0315)

BD-0308

BD-0314BD-0312BD-0311

BD-0310BD-0309

BD-0307BD-0306

BD-0303BD-0302 BD-0304

BD-0305

BD-0315

Disclaimer

Door de veelzijdigheid van de producten, gebruiksmogelijkheden en de toepassingen wordt deze in-
formatie enkel gegeven uit informatief oogpunt. Het is ten zeerste aangeraden om in ieder geval zelf 
te testen alvorens de uiteindelijke werken uit te voeren. De ervaring leert ons dat iedere gebruiker een 
eigen manier van werken ontwikkelt. Deze informatie, zowel mondeling als schriftelijk, werd gegeven op 
uitdrukkelijke vraag van de klant. Deze informatie steunt op onze meest recente kennis, maar houdt ech-
ter op geen enkele manier aansprakelijkheid in. De prijzen zijn aan verandering onderhevig - De inhoud 
van de technische fiches kan op elk moment gewijzigd worden door Basin ChemEco nv zonder vooraf-
gaande verwittiging - Basin ChemEco nv is tot slot niet aansprakelijk voor resultaten die voortvloeien uit 
het foutief gebruik van het product en het niet correct naleven van de gebruiksaanwijzingen zoals bv. 
hoeveelheden, tijdstippen, materiaalkeuze, temperatuur, ondergrond, invloed van licht en dergelijke. 
Geen enkele garantie wordt gegeven voor een renovatie.


