
 

Technisch blad BioRid 

 

 
Producttype 
Vezel versterkt afwerksysteem. 

 

Werking 
BioRid bestaat uit zeer veel kleine microporiën, waardoor er een 

speciale oppervlaktestructuur ontstaat.  Een bewerkt oppervlak 

met BioRid van 1 m² afwerking met een dikte van 1,5 mm creëert 

een totale oppervlakte van ca. 18.000 m². Deze eigenschap zorgt 

er voor dat BioRid in staat is grote hoeveelheden condenswater 

over een langere tijd op te nemen, de oppervlaktespanning te 

breken en snel in waterdamp (gasvorm) bij normale 

omgevingsfactoren weer af te geven. 

 

Toepassing 
BioRid kan overal  daar binnen in het gebouw ingezet worden 

waar problemen met schimmel- zwam- of bacteriebesmetting 

kunnen optreden of al bestaan. ( zoals bijvoorbeeld bij 

melkerijen, slachterijen, bakkerijen, brouwerijen etc.) Maar ook 

in vochtige ruimtes in woningen zoals badkamers en kelders. Niet 

gebruiken op oppervlakten waarover water stroomt zoals 

bijvoorbeeld douchewanden. 

 

Kleuren 
De standaard kleur is wit. Door het mengen met PIGROL-

mengkleuren tot max 8% zijn meerdere kleuren mogelijk. 

 

Fysieke eigenschappen 
Dichtheid: 1,20 g/cm² 

 

Verwerking/Gebruik 
Kwasten, rollen of airless-spuiten (bijv. met Wagner Finish 300 of 

400, 066-089 mm jet, 60 bar, alle zeven verwijderen). 

 

Voor gebruik goed roeren. BioRid wordt laagsgewijs in minstens 

2x (droogtijd tussen het aanbrengen van de lagen bedraagt ca. 4 

uur) onverdund aangebracht. BioRid niet met andere kleuren 

overstrijken omdat dan de werking van het systeem verloren 

gaat. Niet beneden  +5
°
C (Lucht en ondergrondtemperatuur) 

gebruiken. 

 

Ondergrond 
De ondergrond moet vrij van vuil, roet, olie of vet zijn. 

 

Voorbehandeling 
Bij schimmel, zwammen of bacteriebesmetting met BioWash (zie 

technisch blad) voorbehandelen. Bij een krijtende, bezande of 

sterk zuigende ondergrond aansluitend met Bio-Seal 

behandelen.(zie technisch blad). 

 

Verbruik 
Minstens 0,6 kg/m² totaal (in minstens 2 arbeidsgangen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droogtijd 
Afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond bij 
20°C/60%   relatieve luchtvochtigheid na ca. 6 – 8 uren droog.  
Koude of een hogere luchtvochtigheid kan de droogtijd 
beïnvloeden. 

 

Reiniging van het gereedschap  
Direct na gebruik met water. 

 

Opslag  

Koel en vorstvrij. Tegen direct zonlicht beschermen. 

 

Verpakking  

5 kg, 20 kg plastic emmers 

 

GisCode  
M-DF 02 

 

AVV-Afvalsleutel-Nr. 080112 

 
 

Algemene aanwijzingen 

Gebruiksaanwijzing op de verpakking, de technische bladen en de 

veiligheidsbladen aanhouden. Omdat ideale verwerking van 

factoren af hangen die buiten ons verantwoordelijkheidsgebied 

liggen zijn onze gebruik technische voorstellen als definitieve 

aanbevelingen aan te merken. Ze zijn gebaseerd op onze kennis 

en ervaring maar ontslaan de verwerker niet van zijn zorgplicht 

en moeten eventueel aan de betreffende bedrijfs- en of 

omgevingsomstandigheden als ook aan het te gebruiken 

gereedschap aangepast worden.   

Naar wens staan onze experts met informatie tot uw 

beschikking. In het kader van de algemene bedrijfsvoering van de 

producent wordt een constante hoge kwaliteit gegarandeerd. 

Met betrekking tot het mengen met producten van een andere 

fabrikant of een gecombineerde aanbreng-opbouw hebben wij geen 

ervaring. Om deze reden is ieder geval  garantie uitgesloten. 

Technische wijzigingen op de producten en op de verpakking 

behouden wij ons voor. 

De algemene voorwaarden van de fabrikant zijn van toepassing. 

 

 

 

Mikroscopische opname van een  KULBA BioRid oppervlakte. 

 


