
Eigenschappen: Het resultaat is een zwart oppervlak met bui-
tengewoon effect, dat ervoor zorgt dat de originele structuur 
van het hout en de manier waarop het is gelegd, zichtbaar 
blijft; een zeer goed alternatief voor gerookt eiken.

Artikelnummer:
9918Eco Pitch Black

Toepassingen: Voor alle houten vloeren (massiefhouten vloe-
ren, parket, strokenparket en lamel- en bamboevloeren) en op-
pervlakken binnenshuis. Wij adviseren om op het originele 
hout eerst een proeflaag aan te brengen.
Tip: Voor het gronden van tropisch hout adviseren wij de  
Ecoline Oil Ground Coat 3490Eco Ebony of thermisch-chemische 
houtsoorten.

Voor meer technische informatie verwijzen we u naar het 
technische informatieblad Ecoline MultiTopPlus-systeem.

Voorbereiding:36 uur voor het gronden de vloerverwarming 
uitschakelen en pas 24 uur na het opbrengen van de laatste la-
klaag weer inschakelen.

Tip: SAICOS MultiTop niet rechtstreeks op het te bewerken  
oppervlak gieten, maar gebruikmaken van een verfbak.
De toevoeging aan de Ecoline MultiTop-lak toevoegen, 2  
minuten goed schudden, het blik 5 minuten laten rusten en 
opnieuw schudden.

Verwerking:
Eerste laag: Ecoline MultiTop met Additive Pitch Black snel  
verwerken met de SAICOS Aqua Roller.
Aanbrenghoeveelheid: ca. 100 - 120 g/m2. 
Droogtijd: ongeveer 3 - 4 uur.

Tweede laag: Ecoline MultiTop met Additive Pitch Black snel  
verwerken met de SAICOS Aqua Roller.
Aanbrenghoeveelheid: ca. 100 - 120 g/sqm. 
Droogtijd: ongeveer 3 - 4 uur.
Belangrijk: maximaal twee laklagen per dag. 

Tussentijdse schuurbeurt: na ongeveer zes uur met korrel-
grootte 150. Schuurstof met droge doek en stofzuiger verwij-
deren.

Derde laag: Ecoline MultiTop met additive Pitch Black verwerken 
met de SAICOS Aqua Roller.
Aanbrenghoeveelheid: ca. 100 - 120 g/m2. 
Droogtijd: ongeveer 3 - 4 uur.

Dekking: Aangebracht met de SAICOS Aqua Roller bedraagt de 
aanbrenghoeveelheid 100 - 120 g/m²; 0,45 liter toevoegings- 
middel voor 4,55 liter Ecoline MultiTop; 5 liter zijn voldoende 
voor ongeveer 45 m² bij één laag. Al naar gelang houtsoort en 
oppervlaktestructuur.

Houdbaarheid: In ongeopende/gesloten verpakking minstens 
1 jaar. Het vloeibare product is vorstgevoelig. Vorstvrij trans-
porteren en opslaan (> 5 °C).

Veiligheidsadviezen - Eerste hulp:
Buiten bereik van kinderen houden. Niet gieten in houders 
die bedoeld zijn voor het bewaren van eetwaren, dranken of 
andere voedingsmiddelen. Bevat: mengsel van: CIT en MIT 
(3:1) en TMDD. Kan zorgen voor allergische reacties.
Veiligheidsinformatieblad op aanvraag verkrijgbaar.

EU-grenswaarde voor tweecomponentenspeciaallak (cat. A/j): 
140 g/l (2010). Ecoline MultiTop met het Additive Pitch Black 
bevat maximaal 140 g/l VOC. GISCODE: W3+ · Kenmerk WGK1 
conform Duitse norm.

Hoewel onze beheerstechnische adviezen gebaseerd zijn op 
beste weten en proefnemingen, gelden deze echter als 
niet-bindend en ontslaan deze u niet van de verplichting de 
door ons geleverde producten zelf te testen op geschiktheid 
voor het beoogde doel. Omdat de toepassing en de verwer-
king van de producten zich buiten onze controlemogelijkheid 
bevinden, ligt de verantwoordelijkheid hiervoor uitsluitend bij 
de gebruiker. Met de verschijning van een nieuw technisch in-
formatieblad, verliest het voorafgaande informatieblad zijn 
geldigheid.
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» Toevoeging voor onze Ecoline MultiTopPlus-systeem
»  zwart oppervlak
»  zorgt dat structuur van het hout en de manier waarop 

het gelegd is, zichtbaar blijft.
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