
PINJA COLOR PLUS 
Langere onderhoudsinterval 

Watergedragen Pinja Color Plus is een semi-
transparant, kleurbaar, beitsproduct ontwikkeld 
voor  industriële toepassingen. Deze high-solid 
houtbeits biedt een langdurig onderhoudsinterval, 
wat op kan lopen tot wel 10 jaar.

Met behulp van Super Colour-technologie en
een speciale basis worden diepere en
duurzamere kleuren bereikt.

SUPER COLOR TECHNOLOGIE!

• Onderhoudsinterval tot tweemaal langer als
dat van traditionele houtbeits met een dunne 
filmlaag.

• Uitzonderlijk hoge UV- en weersbestendigheid.

• Beschermt hout tegen vocht en vermindert
scheurvorming en splijten.

• Kan toegepast worden op zowel gezaagd als 
geschaafd, geïmpregneerd en thermisch 
gemodificeerd hout.

• Zeer geschikt voor houten gevelbekleding en 
gelamineerde logs.
 



Product omschrijving  Watergedragen, semi-transparante 
houtbeits. op acrylaat basis. 

Product codes 75V-serie
EPI 75V 6407 (kleurloos) en 
OPL 75V 6307 (Super Color)  

Kleuren De Tikkurila Super Colors kleurkaart 
heeft 10 kleuren. Andere kleuren 
zijn beschikbaar op basis van de 
Valtti-kleurenkaarten.

Kleursysteem Avatint 

Glansgraad Semi-mat

Inhoud 20 l 

Primer Pinja Wood Stain

Toepassing

VOS-waarde

Industriële productlijnen

20 g/l

Meer gedetailleerde instructies en productbeschrijvingen kunt u bij ons opvragen.
tel. 076-8200913 of e-mail info@finnpro.nl.

De maximale weersbestendigheid en onderhoudsinterval kunnen 
worden verkregen met behulp van Super Color-kleurstoffen.
Onderhoudsinterval is een ruwe schatting, omdat dit afhankelijk 
is van de structurele kenmerken, de geografische locatie en 
oriëntatie van het object.
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ONDERHOUDSINTERVAL (JAREN)

Traditionele houtbeits Pinja Color Plus Pinja Color Plus 
(gekleurd in 

Super Colors)

TECHNISCHE INFORMATIE

PINJA COLOR PLUS 
Aanzienlijk langer onderhoudsinterval 

UITSTEKENDE DUURZAAMHEID GECOMBINEERD MET OPVALLENDE KLEUREN

Pinja Color Plus geeft een satijnachtig glad oppervlak en beschermt hout tegen vocht, beschadiging door 
UV, oppervlakteschimmels en vuil. Deze industriële coating vormt een elastische filmlaag, heeft een lage 
waterabsorptie en gaat het scheuren en splijten van hout en oplossen van de houtvezels tegen.  Met Pinja 
Color Plus hebben we de belangrijkste eigenschappen versterkt; perfecte UV-bescherming en 
waterdampdoorlatendheid én optimaal kleurbehoud.

Pinja Color Plus is er in twee verschillende bases: kleurloze EPI en OPL. De OPL-basis bevat gele en rode 
pigmenten, welke beter bestand zijn tegen zonlicht en daardoor voor een langer onderhoudsinterval 
zorgen. Deze basis kan in 10 verschillende tinten van de Super Colours-kleurenkaart gekleurd worden. De 
EPI basis kan in vrijwel alle tinten uit de transparante kleurenkaarten van Tikkurila gekleurd worden.
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