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Watergedragen grondkleurlak voor creatieve
kleure�ecten op parket-, hout- en kurkvloeren

- Onbegrensde kleurmogelijkheden
- Ook in wit, zwart en grijstinten
- Voor dekkende en transparante kleuren
- Voor unieke creatieve kleure�ecten
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Watergedragen kleurgrondlak voor creatieve kleureffecten op 
hout- en kurkvloeren. Snel drogend, isolerend, reukarm.

EIGENSCHAPPEN
- Onbegrensde kleurmogelijkheden
- Ook in wit, zwart en grijstinten
- In combinatie met RigoStep blanke aflak
   (‘base coat / clear coat’ systeem)
- Voor dekkende en half transparante kleuren
- Unieke creatieve kleureffecten.

PROFIEL
Watergedragen, 1-componentige kleurgrondlak voor hout en
kurk. De speciale formulering biedt optimale bescherming tegen 
verkleuring en het uitbloeden van inhoudsstoffen. RigoStep 
RAINBOW COLOR PRIMER is reukarm, VOS-arm, sneldrogend en 
soepel te verwerken. De droge kleurlaag is elastisch, taai en 
slagvast. RAINBOW COLOR PRIMER is, zoals de naam al doet 
vermoeden, in alle kleuren van de regenboog verkrijgbaar.

DEKKENDE KLEUREN
Door de unieke formule wordt het egaal dekkend kleuren van 
hout of kurk kinderlijk eenvoudig. Na het aanbrengen van 1 à 2 
lagen RigoStep RAINBOW COLOR PRIMER, kan het oppervlak 
worden afgelakt met 2 à 3 lagen RigoStep aflak. Door de vrije 
keuze in aflak zijn naast de eindeloze kleuren die met RAINBOW 
te creëren zijn, ook glansgraad, bestendigheden en slijtvastheid 
aan te passen aan de behoefte van uw klant. Omdat de matheid 
van SKYLT op donkere kleuren als een lichte waasvorming 
zichtbaar kan zijn, adviseren wij om op echt donkere kleuren 
geen SKYLT toe te passen, maar een andere aflak uit het RigoStep 
assortiment.

UNIEKE KLEUREFFECTEN
Naast de vele kleuren, zijn met RigoStep RAINBOW COLOR 
PRIMER ook talloze kleureffecten te realiseren. De meeste 
daarvan vereisen bewerking vooraf; sommige effecten kunnen 
echter ook heel goed in het werk worden gerealiseerd. Met uw 
eigen vakmanschap en creativiteit maakt u elk oppervlak uniek. 
Door de combinatie van RigoStep aflak en RAINBOW COLOR 
PRIMER ontstaat een uniek ‘Base Coat / Clear Coat’ systeem. Met 
dit systeem is het mogelijk om met dunne of onvolledige 
kleurlagen te werken, verschillende kleuren over elkaar heen aan 
te brengen, kleuren gedeeltelijk weg te schuren of te laten 
vervagen, et cetera. Het is immers de RigoStep aflak die de 
bescherming en slijtvastheid biedt!
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COLOR PRIMER | Alle kleuren van de RAINBOW en meer
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