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Transparante kleuren voor
houtafwerking
Verkrijgbaar van transparante kleuren van Cetolbeitsen
Het uitgebreide assortiment Cetol transparante beitsen van Sikkens is verkrijgbaar in de traditionele
houtkleuren en kleuren die gebaseerd zijn op een onderzoek naar Europese kleurentrends voor de
komende periode.
Sikkens Cetol Design Kleurconcept
Sikkens Cetol Design is een nieuw transparant kleurconcept voor zowel binnen- als buitentoepassing.
Cetol Design toont niet alleen de functionele eigenschappen van de Cetol producten, maar benadrukt
ook de esthetische kant van het eindresultaat.
Het Cetol Design kleurconcept voegt iets toe aan het product, het laat de vele toepassingsmogelijkheden
zien en geeft een moderne en eigentijdse uitstraling aan transparant schilderwerk. Het Cetol Design
kleurconcept bevat een groot aantal van de Natural Balance kleuren en is gemakkelijk te combineren met
de dekkende kleuren uit
het 5051 Color Concept.
Het Cetol Design kleurconcept bestaat uit 2 kleurenkaarten.

Cetol Design Classic kleurenkaart
Cetol Design Classic kleurenkaart toont 45 houtkleuren en neutrale basistinten.
Alle kleuren van de Classic kleurenkaart zijn geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassing.
Daarnaast geeft de kleurenkaart mogelijke combinaties met de dekkende kleuren uit het 5051 Color
Concept.
Cetol Design Style kleurenkaart
Naast de Cetol Design Classic kleurenkaart is er ook de Cetol Design Style kleurenkaart. Deze
inspirerende kleurenkaart toont aan de hand van 5 stijlgroepen 40 transparante kleuren gecombineerd
met 40 dekkende kleuren uit het 5051 Color Concept.
Naast genoemde collectie zijn de Cetol producten via de mengmachine aan te kleuren in tinten uit de
Natural Balance Collectie en de Living Colours Collectie.
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Informatie over de verkrijgbaarheid van kleurkaarten:
Kleurkaarten zijn voor (kleur)architecten te bestellen via:
sikkenssamples@akzonobel.com
Schilders en klanten van Sikkens verkoop kunnen de waaier bestellen via onze vestigingen:
http://www.sikkens.nl/verkooppunten
Een kleurenscan in PDF formaat van de waaiers is te zien via onderstaande link
https://app.box.com/files/0/s/cetol/1/f_17854735240
Kleurkracht transparante beits
Voor het op kleur maken van watergedragen en oplosmiddelhoudende transparante beitsen worden
verschillende soorten kleurpasta gebruikt. Dit heeft tot gevolg dat de kleurkracht van kleuren met
eenzelfde kleuraanduiding (bijvoorbeeld 085) verschillend kan zijn. Het verdient daarom aanbeveling om
voor uitvoering van de werkzaamheden kleurstalen te maken op de betreffende houtsoort met de toe te
passen producten, zodat vooraf een indruk kan worden verkregen van de transparante kleur. Dit om
teleurstelling te voorkomen .

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technical Support,
Tel.: 071-3083400, Internet: www.sikkens.nl.
De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het
volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de
onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere
aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem
normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een
nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.
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