Technische Fiche Roestique
BESCHRIJVING
Roestique is een decoratieve roesttechniek op basis van ijzerpoeder, voor het afwerken van wanden en
decoratieve objecten, niet geschikt voor vloeren of werkbladen. Na het aanbrengen van een laag
Roestique wordt het roesten geactiveerd met een traag drogende activator. Deze activator moet slechts
1 x aangebracht worden. Roestique is na 24u veegvast en dient niet verder afgewerkt te worden.
VERPAKKING
Roestique is verpakt in een emmer van 3 kg, goed voor 3 tot 3,5 m².
ONDERGROND
Ondergrond moet schoon en vrij van vetten en scheidende lagen zijn. De ondergrond eerst voorzien van
een laag StucPrimer. Dit isoleert de ondergrond, garandeert een betere hechting en vermindert de kans
op uitzakken van de pasta na activatie.
VERWERKING
Roestique is kant en klaar voor gebruik. Eventuele geoxideerde toplaag in de emmer kan omgeroerd
worden en mee verwerkt worden. Deze groffere delen kunnen de authenticiteit van de roesttechniek
verhogen door de oneffenheden die gecreëerd worden. Eerst wordt de ondergrond voorbereid met 1
laag StucPrimer (droogtijd ± 1 uur), nadien de activator mengen. Roestique wordt met een plastic
spaan dun aangebracht (0,8 - 1 kg/m²) , dikkere lagen verhogen het risico op afschuiven bij activeren,
te dunne lagen drogen te snel uit. Onmiddellijk na het aanbrengen van Roestique (binnen de 10 min.)
wordt het natte oppervlak geactiveerd met de activator. De activator wordt kriskras met een borstel,
rol aangebracht. Hoe dikker de activator wordt aangebracht, hoe groter de kans dat bepaalde delen
achteraf een beetje glans vertonen. Nadat de eerste roestkleur verschijnt kan het oppervlak
eventueel nog heel licht glad gestreken worden, indien nodig wat extra activator gebruiken. De
combinatie van laagdiktes van pasta en activator bepaalt mee het resultaat. Vanaf een bepaalde
dikte kan na activatie de pasta iets uitzakken op verticale ondergronden, wat reliëf brengt en de
authenticiteit kan verhogen. Op horizontale delen en bij een dunne laag activator, opletten dat het
borstelen van de activator geen borsteleffect in de roest veroorzaakt. Na activeren wordt de groengrijze kleur direct bruin en bij het drogen (2 - 5 uur) verschijnt de finale geel-oranje-bruine roestkleur.
Na 24 u drogen is Roestique volledig uitgehard en veegvast. In een vochtige omgeving kan de kleur
eventueel nog veranderen. Vermijd intensief contact, waarna de Roestique niet langer veegvast zou
kunnen zijn. Na drogen eventueel licht opschuren met een schuurspons en water. Dit gaat de kleur
iets verdonkeren en kan eventuele glanzende vlekken wat verminderen (het is aangewezen om dit
vooraf even te testen).
TECHNISCHE KENMERKEN
Leveringsvorm

Verbruik
Soortelijk
gewicht
Houdbaarheid

Grijze pasta (lichte
groen/bruin/zwarte verkleuring bij
contact met lucht is normaal)
0,8 - 1 kg/m², in 1 laag aan te
brengen
1,15 kg / liter

Reiniging
Activator

Water
Los het bijgevoegde poeder (10g)
op in 400 ml water, nadien onder
voortdurend roeren 25 ml
zoutzuur toevoegen. De activator
enkele keren goed mengen
gedurende 15 min., nadien klaar
voor gebruik.

In gesloten verpakking, min.
houdbaarheid tot: zie deksel
VOORZORGSMAATREGELEN ACTIVATOR
De activator is een zuur product. Beschermende handschoenen/kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming
dragen. GEVAAR: Veroorzaakt ernstig oogletsel. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een
arts raadplegen. WAARSCHUWING: Veroorzaakt huidirritatie. BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en
zeep wassen. Buiten het bereik van kinderen houden.
OPMERKING
Stoopen & Meeûs neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar producten, maar neemt geen enkele
verantwoordelijkheid m.b.t. de verwerking van deze producten. Gelieve steeds de technische fiche van het product te
raadplegen op de website.
E: info@stoopen-meeus.com
T: +32 (0)3 825 00 55
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