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Alsibois Kleurencombinaties
 

Afdrukken
 
Stelregel:
- Wanneer 'donker' wordt vernist, gekleurd of geverfd, kiezen we een alsibois-kleur, welke ongeveer
gelijkend is aan de uit te voeren reparatie.
- Indien een lichte, klare, transparante afwerking volgt, kan je best vooraf Alsibois onderling mengen
als volgt: (*)
 
 Wit Neutraal Eik Movingui Licht

rood
Rood Meranti Teak Merbo Noten Wengé

Eik lichte  X X        
Eik midden   X    X    
Eik oude   X      X  
Den  X          
Notelaar          X  
Kerselaar   X X       
Meranti
rood

     X      

Meranti
bruin

      X     

Merbo         X   
Ceder   X   X     
Afromosia   X X   X     
Movingui   X        
Beuk
midden

  X        

Beuk lichte  X X        
Afzelia
lichte

  X   X     

Afzelia
donker

  X      X   

MDF   X        
Wit
melamine

X           

Teak        X    
Noesten           X
Wengé          X

  
(*) Bij kleurenkeuze voor menging mag steeds iets donkerder worden aangemaakt dan de kleur van de
uit te voeren reparatie, want bij schuren wordt de kleur altijd iets lichter.
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EIGENSCHAPPEN ALSIBOIS 
- Alsibois neemt beits, verf en alle kleurmiddelen op waterbasis op. 
- Alsibois kan evengoed worden geverfd & vernist als hout. 
- Alsibois is sneldrogend [5 à 10 minuten, naargelang de temperatuur]. 
- Alsibois krimpt niet en kan binnen & buiten worden verwerkt. 
- Alsibois is fijnkorrelig, dus dringt goed door in de microporieën en kleine scheurtjes, 
   zodat het resultaat na bewerking zeer goed de realiteit benadert. 
- Alsibois kan na het drogen net als hout worden bewerkt met machines, en dit zonder 
   schade aan het gereedschap. 
- Alsibois wordt aangewend voor reparatie van houten ramen en deuren, parket,    mdf, 
plaatmaterialen ... 
- Alsibois heeft een buitengewone kleefkracht, zodat zeer gevoelige werkjes mogelijk 
   zijn (beeldhouwwerk, meubelrestauratie, ...). 
- Alsibois laat zijn kleuren perfect mengen vóór aanbrengen van verharder. 
Met ALSIBOIS spaar je TIJD en GELD uit!


