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Speciale afwerking voor aanrechtbladen en keuken achterwanden.  
Leverbaar in 0,5 KG en 1,0 KG. Verbruik: 50 gram tot 80 gram per m2. 
 
Let op: Stone Age Kitchen Protect geeft sterke kleurverdieping, vooraf samples maken.  
 
Let op: Teveel grammen Kitchen Protect aanbrengen levert een risico op schuimvorming en 
witte uitslag die definitief is, dat wil zeggen niet verwijderbaar. 
 
             Beschrijving        Gereedschap  
 
Temperatuur en  
relatieve vochtigheid  
(R.V.)  

 
Minimale ondergrondtemperatuur: 10 °C 
en 3 °C boven het dauwpunt. Maximale 
ondergrondtemperatuur: 25 °C. en 3 °C. 
boven het dauwpunt.  
Ruimte en verwerkingstemperatuur:  

 Minimaal: + 15 °C.  
 Maximaal: + 30 °C.  
 Optimaal + 20 °C.  
 Minimale relatieve vochtigheid (R.V.) : 

40%.  
 
Maximale relatieve vochtigheid (R.V.): 
80%.  
Let op: Afwijken van deze 
verwerkingscondities-en richtlijnen 
alsmede blootstelling van dit product 
tijdens en na applicatie aan bijv. tocht of 
luchtstromingen kunnen verschillen 
opleveren in zowel droogtijd, glansgraad 
en de uiteindelijke structuur van het 
materiaal na doorharding.  

 
 Temperatuurmeter.  
 R.V. meter.  
 Vloertemperatuurmeter.  
 Dauwpunttabel.  

 

 
 
Voorzorgsmaatregelen  

 
 Volg de op het etiket aangegeven 

voorzorgsmaatregelen op, om het Stone-
Age product veilig te verwerken.  
 

 
 Beschermingsmiddelen.  

 

 
 
Controle ondergrond  

 
 De ondergrond moet kleefvrij en 

beloopbaar zijn.  
 De ondergrond schuren.  
 Eventueel stof of andere 

ongerechtigheden verwijderen. 
LET OP: Voor het aanbrengen van Stone-
Age Kitchen Protect dient de juiste 
impregneer te zijn aangebracht en 
voldoende te zijn gedroogd. Zie hiervoor 
de producthandleiding van het product 
waarop u Stone-Age Kitchen Protect  
aanbrengt. 
 
Bij twijfel over de hechting van de Stone-
Age Kitchen Protect op een ondergrond, 
dient men een proefvlak aan te brengen 
en deze na uitharding te beoordelen.  

 
 Industriezuiger.  
 Schuurmachine.  

 

 
 
Mengen Stone-Age Kitchen Protect  

 
 Het materiaal in de verpakking voor 

gebruik goed schudden.   
 Indien er meerdere verpakkingen 

tegelijk gebruikt worden, het materiaal na 
schudden in de verpakking en na 
overgieten in een schone verpakking 
nogmaals met elkaar mengen in de 
schone verpakking (bijv. werkemmer)  

 Mengtijd: ca. 1 minuut.  
 Gebruik geen verdunner(s).  

 
Let op:  
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Vermeden moet worden dat geopende 
blikken met materiaal onnodig 
blootgesteld worden aan de 
lucht(vochtigheid) . Daarom blikken met 
materiaal pas openen wanneer ze direct 
verwerkt gaan worden. Restanten uit 
werkemmers niet bewaren! Pas op: 
emmers staan mogelijk onder druk!  

 

             Beschrijving         Gereedschap  
 
 
Aanbrengen Stone-Age Kitchen Protect  

 
 Nieuwe droge en schone rollers 

gebruiken en (indien nodig) de zijkanten 
schuin afknippen. Aansluitend pluisvrij 
maken.  

 Nieuwe (droge) rollers en kwasten de 
tijd geven om voldoende materiaal op te 
nemen alvorens te starten met lakken. 
Voorkom dat gewerkt wordt met te droge 
maar tevens ook te verzadigde rollers en 
kwasten.  

 Langs kanten met een kwast 
aanbrengen en direct na rollen met een 10 
cm nylonroller.  

 Direct aansluitend het oppervlak zeer 
gelijkmatig en zo dun mogelijk (50 tot 80 
g/m²) inrollen met een nylonroller totdat de 
roller enigszins droog uitrolt.  

  Gebruik altijd nieuwe nylonrollers 
wanneer het werk onderbroken is 
geweest. (bijv. tijdens pauzes etc.)  

 Rol de nylonroller regelmatig uit (droog) 
opdat deze niet constant verzadigd is met 
Kitchen Protect.  

 Tijdens werkonderbrekingen (bijv. 
pauzes etc.) werkemmers met materiaal 
afsluiten/afdekken.  
 

 
 Kwast.  
 10 cm nylonroller.  

 

Na rollen Stone-Age Kitchen Protect   
 Na het inrollen direct na rollen met een 

niet verzadigde nylonroller  
Deze rollers voor de start licht 
bevochtigen met het materiaal.  

 Gebruik altijd nieuwe nylonrollers 
wanneer het werk onderbroken is geweest 
(bijv. tijdens pauzes etc.).  
 
Let op:  
Het na rollen dient met regelmaat te 
gebeuren, uiterlijk binnen 5 minuten na 
het aanbrengen teneinde mogelijke 
glansgraadverschillen te voorkomen. Het 
gebruik van rollers van andere 
materialen/poolhoogtes voor het na rollen 
zal invloed hebben op het uiteindelijk 
resultaat. Hierbij valt o.a. te denken aan 
de oppervlakte structuur, glansgraad en 
laagdikte.  

 
 10 cm nylonroller met kortharig vacht 

 
 

 
 
Doorhardingstijd Stone-Age Kitchen Protect  
bij 20 °C en 65% R.V.  

 
 Beloopbaar en overlakbaar na ca. 12 uur. Binnen 24 uur 

zonder opruwen overlakbaar. Na 24 uur eerst mechanisch 
opruwen voordat de volgende bewerking wordt uitgevoerd.  

 Lage R.V.-waarden en/of temperaturen vertragen de 
doorharding.  
Volledig belastbaar na 7 dagen. 
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