
Omschrijving

Aanbevolen gebruik

Product 
eigenschappen

BioRid Spray is een watergedragen functionele coating die microporiën bevat, die 
vocht elimineren en het oppervlak droog houden. BioRid  is vooral geschikt voor 
nieuwe en eerder geschilderde oppervlakken in omstandigheden waarbij 
bescherming van de verflaag tegen schimmelverontreiniging vereist is.

BioRid Spray is geschikt voor de eerste keer en het onderhoudsschilderen van 
binnen-muren en plafonds. Voor beton, vlakgipsplaat, baksteen en metalen 
oppervlakken volgens de instructies. Toepassing op stalen oppervlakken vereist een 
anti-corrosie primer.

BioRid Spray is geschikt voor het binnen coaten van faciliteiten zoals kelders, 
parkeergarages, voedingsindustrieën (met name brouwerijen), magazijnen en 
veeteeltexploitaties. BioRid is niet geschikt voor ongeschilderde houten oppervlakken. 
Lees de toepassingsinstructies zorgvuldig door voordat u met het schilderwerk begint. De 
problemen veroorzaakt door onvoldoende ventilatie of structurele problemen kunnen niet 
worden hersteld met BioRid-producten.
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De bovenstaande informatie is niet bedoeld als volledig of volledig. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en 
wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten 
van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele 
factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade 
veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de 
gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.



Technische gegevens

Glansgraad 

Dekking

Inhoud

Toepassing

Droogtijd (23oC en 50% 
relatieve luchtvochtigheid)

Dichtheid (kg/l)

Chemische weerstand

Vaste stof gehalte

Opslag

Volledig Mat.

Afhankelijk van de oppervlakken. Voor een effectieve bescherming moet 
de dekking ongeveer 1,0-1,6 m²/l bedragen (of spreidingshoeveelheid 
750-1200 g/m²).

Geen basisverf artikel: 18 l 

Airless-spuit - spuitmond 0,027 "- 0,029" - 0-5% verdunnen

Hanteerbaar na 8-12 uur, afhankelijk van de laagdikte.

ong. 1,2 kg/l (ISO 2811)

Bestand tegen schoonmaakmiddelen.

45

Bescherm tegen vorst en direct zonlicht. Slecht gesloten blikken niet te 
lang bewaren. Bij voorkeur binnen een seizoen. Producteigenschappen 
kunnen veranderen.
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TOEPASSING INSTRUCTIES

Condities
Het te behandelen oppervlak moet droog zijn, de omgevingstemperatuur moet ten minste +5°C zijn en de relatieve 
luchtvochtigheid tijdens de behandeling en het drogen lager dan 80%.

Voorbereiding
Ongeschilderde oppervlakken:
Verwijder vuil en stof van de ongeschilderde oppervlakken. Vul indien nodig de oppervlakken met geschikte vuller. 
Prime poreuze en absorberende oppervlakken met ProSeal-primer.

Ongeschilderde beschimmelde oppervlakken:
Breng BioWash aan volgens de instructies. Laat het oppervlak drogen. Voor het voltooien van de reiniging, de 
BioWash, verdund met water 1:50, over het hele oppervlak verspreiden. Laat het oppervlak drogen. Vul scheuren 
en gaten met een geschikte vuller. Prime poreuze en absorberende oppervlakken met ProSeal-primer.

Gebruik BioRid binnen 24 uur voor de oppervlaktebehandeling.

Eerder geschilderde beschimmelde oppervlakken:
Breng BioWash aan volgens de instructies. Laat het oppervlak drogen. Voor het voltooien van de reiniging, de 
BioWash, verdund met water 1:50, over het hele oppervlak verspreiden. Laat het oppervlak drogen. Verwijder oude, 
schilferige verf en schuur de harde en glanzende oppervlakken mat. Vul de kieren en gaten met een geschikte 
vuller. 

Roer BioRid Spray goed door voor gebruik en verdun, indien nodig, met water. 1-2 keer toepassen. Randen 
kunnen met een kwast worden gecoat.

NOTITIE! Oppervlakken die worden behandeld met BioRid moeten onderhouden worden met hetzelfde product, 
zodat ze hun eigenschappen behouden. Met BioRid Spray gecoate oppervlakken mogen niet worden overschilderd 
met andere verfsoorten of coatings, omdat dit zou resulteren in het verlies van de gewenste eigenschappen.

Reiniging van gereedschappen
Reinig het gereedschap met water. Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner wordt aanbevolen voor het verwijderen van 
licht geharde verf.

Onderhoud instructies
Vermijd hogedrukreiniging.

Onderhoud instructies
Oppervlakken die zijn gecoat met BioRid Spray moeten, indien nodig, opnieuw worden gecoat met hetzelfde 
product om de eigenschappen te behouden.

Milieu en afvalverwerking
Vermijd morsen in riool, watersystemen en grond. Vernietig vloeibaar afval volgens de lokale voorschriften voor 
gevaarlijk afval. Recycle lege, droge blikken of gooi ze weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
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GEZONDHEID EN VEILIGHEID ETIKETTERING volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat reactiemassa van: 5-chloro-2-
methyl-4-isothiazolin-3-one [EC-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC-nr. 220-239-6] (3: 1) (C(M) 
IT/MIT (3:1)) en 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT). Kan een allergische reactie veroorzaken. Voorkom lozing in 
het milieu. Draag beschermende handschoenen. Deze verf bevat een biocideproduct voor het behoud van de 
droge film. Bevat OIT en zinkpyrithione.
Dit product bevat een biocide voor het conserveren van het product tijdens opslag. Bevat C(M)IT/MIT (3:1).

De bovenstaande informatie is niet bedoeld als volledig of volledig. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste 
weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als 
fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de 
toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor 
ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
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