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BASINTAGE RS
RS-XXXX + AT-1820

De BASINTAGE RS-collectie is een revolutionair reactief kleur- VOORDELEN
systeem voor hout dat bestaat uit ecologische 2-componen- 100 % ecologisch
ten-beitsen op waterbasis (met een activator) die een antiek Op waterbasis en met kleurpigmenten
zonder zware metalen.
uitzicht geven aan het hout. Dankzij hun zeer lichtvaste highRevolutionair
end pigmenten zijn deze beitsen geschikt voor alle types hout. Men kan een verouderde look met
Let op: gebruik altijd de geavanceerde technologie van de BASIN afwerkingsproducten om de niet-vergeling van het hout te
garanderen.
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Beschikbaar in 8 verschillende standaardkleuren.
RS-2001
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washed grey

RS-2006
vintage grey

RS-2002
imperial grey

RS-2007

RS-2003

RS-2005

smoked grey

classic brown

RS-2009

antique brown natural brown

RS-2010
black

slechts één (beits)laag bekomen terwijl
de traditionele antieke beitsmethode
meerdere toepassingen vereist.
Stabiliteit bij blootstelling aan licht
De kleurschakeringen zijn lichtstabiel
als deze met 3 lagen NO VISIBLE,
PROTECT, ... van BASIN behandeld
worden, om hen te beschermen tegen
de vergeling van het hout.
Afwasbaar verouderd effect
Na het aanbrengen en drogen van de
BASINTAGE RS-beits kan men het hout
met water wassen en een gewassen
effect (dat een ander soort “verouderd”
geeft) bekomen.
Onbeperkte keuze aan houtsoorten
Men kan houtsoorten zoals Amerikaanse eik, naaldhout, lichtgekleurd exotisch
hout enz. kleuren.
Stabiele en reproduceerbare beits
De houtindustrie is op zoek naar stabiele en reproduceerbare beitsen voor
hun producties. Met BASINTAGE RS is
dit mogelijk.
Geoliede afwerking
De BASINTAGE RS-beits kan afgewerkt
worden met WOOD OIL PU-XXXX van
BASIN.
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