
 
 
 
 
 

 

IDEAL ACIDO STAIN 
 

Reactief middel voor betonoppervlakken 
 

IDEAL ACIDO STAIN  is een metaalzoutoplossing op water- en zuurbasis 
bedoeld voor het "kleuretsen" van nieuwe of bestaande betonoppervlakken.  
Deze bijtende oplossingen reageren met de kalk in het beton en cement zodat er 
permanente, onoplosbare afscheidingen in gevarieerde kleuren ontstaan. 
 
IDEAL ACIDO STAIN creëert onregelmatige, meerkleurige of transparante 
kleureffecten, vergelijkbaar met de tinten van natuurlijk steen, marmer of leisteen.  
De authentieke look die ontstaat is ideaal voor buiten-, en binnenvloeren, muren 
en kunstmatige rots- en watereffecten. Het resultaat is uniek voor ieder 
betonoppervlak en kan niet worden nagemaakt met andere kleurmaterialen. 
 
IDEAL ACIDO STAIN-producten zijn bedoeld voor gebruik op horizontale 
betonoppervlakken en overig metselwerk. Ze zijn ook te gebruiken op verticale 
oppervlakken, waarbij aandacht moet worden geschonken aan gebruik en 
planning van de werkmethode en afwerking in overleg met de klant. De kleur van 
chemisch gevlekt beton heeft een superieure duurzaamheid en slijtvastheid in 
vergelijking met betonoppervlakken die behandeld zijn met een acryl acido stain 
of andere soorten verf die snel slijten of verweren en kunnen afbladderen. 
Dankzij de chemische reactie met beton maken de producten IDEAL ACIDO 
STAIN deel uit van het oppervlak. Ze zullen niet vervagen, splinteren, scheuren, 
bladderen, maar blijven in dezelfde staat als het oppervlak zelf. 
 
IDEAL ACIDO STAIN geeft een variatie in tinten, al naar gelang de 
kleur van het substraat, de ouderdom, staat en poreusheid van het beton.  
Variaties en onregelmatigheden zijn te verwachten en meestal ook juist de reden 
om deze kleurtechniek toe te passen. 

WAARSCHUWING   

IDEAL ACIDO STAIN-producten in de kleuren Turquoise, Ferngreen en Jade 
moeten alleen worden gebruikt voor toepassingen binnen, aangezien ze 
reageren met water en donker of zwart kunnen worden bij blootstelling aan teveel 
vocht. Wanneer deze kleuren worden gebruikt moet de ondergrond goed 
gedraineerd zijn, mag er geen sprake zijn van hydrostatische druk en het 
chemisch gevlekte betonnen oppervlak moet niet nat kunnen worden. 
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RESTRICTIES   

IDEAL ACIDO STAIN biedt een variatie aan kleuren, afhankelijk van vele 
factoren zoals o.a. de technieken waarmee het beton afgewerkt is, de 
betonsamenstelling en de schuurpraktijk, de ouderdom  en de staat van het 
beton in bestaande platen, de basiskleur en de poreusheid van het oppervlak.  
Een zekere mate van onzekerheid en onvoorspelbaarheid bij het gebruik van 
chemische acido stainen en het eindresultaat blijft aanwezig. Om deze reden 
wordt het sterk aanbevolen om monsters te maken, ze goed te beoordelen en te 
laten goedkeuren, waarbij dezelfde constructietechnieken en -materialen worden 
gebruikt als bij het hele verdere project. Het testproces moet worden afgerond 
voordat de uiteindelijke kleur en uitstraling worden bepaald.  
 
De slijtvastheid en duurzaamheid van IDEAL ACIDO STAIN hangen af van de 
sterkte en slijtvastheid van het behandelde oppervlak. Chemisch gevlekte 
oppervlakken met een hoge loop- of verkeersbelasting hebben periodiek 
onderhoud en verzegeling nodig. 
Binnenvloeren moeten worden onderhouden met IDEAL-CERA of IDEAL WAX, 
hoog-resistent polijstmiddel.  
 
IDEAL ACIDO STAIN kan niet worden gebruikt voor het verbergen van 
beschadigingen aan het oppervlak of de constructie. 
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De gevarieerde kleuren die ontstaan zijn uniek voor ieder en afhankelijk van de 
chemische samenstelling, betonsamenstelling, poreusheid, leeftijd, textuur en 
kleur van het beton. De uitstraling va het oppervlak wordt ook beïnvloed door de 
IDEAL ACIDO STAIN kleur, de voorbereidingsmethode en toepassingswijzen, 
het aantal IDEAL ACIDO STAIN toepassingen, gebruikservaring met het 
materiaal, de verzegeling of de afwerkingscoating en de manier waarop deze is 
aangebracht. Materialen, methodes en andere factoren. Elk van deze aspecten 
heeft significante invloed op het uiteindelijke resultaat en de kwaliteit van het 
chemisch gevlekte beton. Voor het testen en goedkeuren van de geschiktheid en 
de uitstraling moeten er tests worden uitgevoerd op ieder apart betonoppervlak, 
voor elk kleureffect, voorafgaand aan het gebruik van het chemische acido stain. 
Spikkels en grote kleurverschillen zullen vaak zichtbaar worden. Als het 
oppervlak verontreinigd is, kan de werking van het chemische acido stain 
belemmerd worden. Ouder of verweerd beton, of zones die regelmatig bloot 
stonden aan neerslag of druipwater, beschikken wellicht niet over de nodige 
ingrediënten om te reageren met  
 
IDEAL ACIDO STAIN Op beton afkomstig uit verschillende ladingen of stortingen, 
en gerepareerde zones kunnen kleurverschillen ontstaan tussen de chemisch 
gevlekte zones. Op de meeste gietvloertoppings kan IDEAL ACIDO STAIN niet 
worden gebruikt. 
 
IDEAL ACIDO STAIN is een oplossing op waterbasis en mag nooit  
bevriezen. IDEAL ACIDO STAIN moet worden gebruikt op een windstille dag, 
met een lucht- en oppervlaktetemperatuur tussen + 4°C en 32°C. Als de 
verwachtte luchttemperatuur lager dan 4°C is kan IDEAL ACIDO STAIN niet 
worden gebruikt. Om veiligheidsredenen is het noodzakelijk om een 
representatieve test uit te voeren voordat het product wordt aangebracht, en het 
gehele oppervlak te inspecteren op aanvaardbare droge en natte anti-slip 
condities. De zuurgraad van de reactie van IDEAL ACIDO STAIN draagt vaak in 
positieve zin bij aan een goed anti-slipoppervlak. 

  

SAMENSTELLING   

IDEAL ACIDO STAIN is een zuuroplossing van metaalzouten op waterbasis die 
binnendringt en reageert met chemicaliën in geschuurd en droog beton en 
sommige cementachtige, gietvoer- toppings. Dit product creëert onoplosbare 
kleurafzettingen in de poriën en iedere kleur wordt gecreëerd door een 
verschillende formule met complexe eigenschappen, zonder pigmenten of 
harsen.  Het betonoppervlak kan licht worden geëtst om cementmelk te 
verwijderen en te zorgen voor een betere chemische reactie en diepere kleur. 

   

Omliggende zones, natuurlijke bodem en aangrenzende oppervlakken moeten 
worden beschermd. Voor het aanbrengen van IDEAL ACIDO STAIN moeten 
voorzorgsmaatregelen worden genoemen om te voorkomen dat er water 
binnendringt in het beton. Aanwezige 
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sproeinstallaties en/of fonteinen moeten dusdanig worden afgesteld dat het 
oppervlak droogt blijft voordat het acido stain wordt aangebracht. 
Voordat het oppervlak kan worden behandeld met het chemische acido stain 
moet vuil, schimmel olie, gipsvlekken , olie en vet volledig worden verwijderd met 
een reinigingsmiddel. Wassen met zuur moet normaal gesproken niet worden 
gebruikt als reinigingsmethode, aangezien het tot gevolg kan hebben dat de 
benodigde reagentia van het oppervlak verwijderd worden.  Wanneer niet alle 
verontreiniging en coatings die het binnendringen van IDEAL ACIDO STAIN in 
het beton belemmeren verwijderd zijn, kan het eindresultaat negatief beïnvloed 
worden. We merken nog op dat oudere en verweerde betonoppervlakken of 
zones die regelmatig worden blootgesteld aan neerslag en druipwater 
een gedeelte van de chemicaliën missen die nodig zijn voor de reactie met het 
chemische acido stain en de reactie kan hierdoor beïnvloed worden. 
Bij het plannen van nieuwe betoninstallaties is het mogelijk om een aanvullend 
scala aan kleureffecten te creëren als het beton wordt gekleurd voordat het beton 
wordt behandeld met het chemische acido stain.  IDEAL WORK 
KLEURVERHARDER of voor intensiever gebruikte zones IDEAL 
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VLOERVERHARDER wordt specifiek aangeraden bij het realiseren van harde, 
oppervlakken met grote dichtheid en intense kleur, waarbij IDEAL ACIDO 
STAIN wordt aangebracht op beton met kleurverharder. Kort voor het 
aanbrengen van het chemische acido stain moet het beton grondig gereinigd 
worden.  Het oppervlak moet geveegd worden en gereinigd met een 
hogedrukspuit of roterende vloermachine met rode pads. Het gebruik van een 
geschikt reinigingsmiddel van hoge kwaliteit draagt bij aan het reinigingsproces. 
Na reiniging moet het oppervlak worden nagespoeld totdat het water helemaal 
helder is.  
 
Bestaand of ouder beton moet worden gereinigd, zodat het oppervlak volledig 
doorlatend is voor de eerste behandeling met IDEAL ACIDO STAIN.  Een 
indicatie of het beton doorlatend is kan worden verkregen door kleine 
hoeveelheden water op het oppervlak te gieten. Het water zou het substraat 
direct donker moeten kleuren en snel geabsorbeerd worden. Als het water 
'parelt' en niet of slechts overal wordt opgenomen is een aanvullende 
behandeling en opnieuw testen van het oppervlak noodzakelijk.  
Om vuil en andere verontreining te verwijderen moeten commerciële 
reinigingsmiddelen worden getest. Hogedrukreiniging en het gebruik van een 
roterende vloermachine is normaal gesproken noodzakelijk. Na reiniging moet 
het oppervlak worden nagespoeld, zodat eventuele resterende residuën 
verwijderd worden.  Naspoelen totdat het water volledig helder is. 
Waterstofzuigers kunnen worden gebruikt voor het opzuigen van vuil water, 
vooral op kleine projecten als binnenvloeren. Wanneer het oppervlak is 
opgedroogd dienen de doorlatende eigenschappen nauwkeurig te worden 
getest.  Aanvullende reiniging en naspoelen van het gehele oppervlak of een 
deel hiervan kan nodig zijn. 

 

TOEPASSING 
 

Alle oppervlakken moeten droog en correct voorbereid zijn..Omliggende zones, 
natuurlijke bodem en aangrenzende oppervlakken moeten worden afgedekt of 
beschermd tegen morsen, schudden, verstuiving, tracking, contact met 
materiaal, of overstroming. Het werkgebied moet worden afgebakend, nabije 
voertuigen verwijderd en de betreffende gebieden moeten worden afgeschermd 
voor verkeer.  Aangrenzende muren of poreus materiaal als gips of metselwerk 
moet afgedekt worden. 
  
IDEAL ACIDO STAIN moet puur worden aangebracht (onopgelost) met een 
handmatige spuit. Deze spuit moet van professionele kwaliteit zijn en, voor het 
beste resultaat, uitgerust met een waaiervormige punt. Alle onderdelen die in 
contact staan met het chemische acido stain moeten gemaakt zijn van 
zuurbestendig plastic. Het gebruik van een airless spuit wordt niet aangeraden.  
De kleur van de vloeibare IDEAL ACIDO STAINoplossing kan afwijken van de 
uiteindelijke kleur van het betonoppervlak.   Bij de eerste behandeling zal de 
oplossing transparant lijken, maar zodra de chemische reactie begint, ontstaan 
er wolkvormige, schuimachtige of modderachtige vormen. 
  
IDEAL ACIDO STAIN bruist normaal gesproken als de reactie plaatsvindt. Als 
het bruisen niet plaatsvindt is het oppervlak niet correct gereinigd of reageert het 
beton niet voldoende met het chemische acido stain.   IDEAL ACIDO STAIN 
moet op het oppervlak worden aangebracht met een spuit, en direct worden 
geboend zodat het in contact komt met het beton, met behulp van een circulaire 
of achtvormige beweging.  Behandel een klein gebied tegelijk met borstel, 
waarbij er permant contact is met het oppervlak, in een continue bewerging.  De 
rand moet altijd nat blijven, zodat 'tracking' of strepen voorkomen wordt.  IDEAL 
ACIDO STAIN kan op dezelfde manier op verticale oppervlakken worden 
aangebracht. Begin de behandeling aan de onderkant en werk opwaarts. 
Overmatig druipen moet vermeden worden. De reactietijd hangt af van de 
windomstandigheden, omgevingstemperatuur en vochtigheid. Zowel in natte of 



droge staat moet IDEAL ACIDO STAIN in contact blijven met het beton totdat 
het gewenste resultaat is bereikt, hetgeen meestal na minimaal 4 uur het geval 
is. Bij gebruik met één of meerdere kleuren mag het residu na chemische 
reactie niet verwijderd worden voordat de volgende ACIDO STAIN behandeling  
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heeft plaatsgevonden.  Wanneer er verschillende  kleuren worden gebruikt in 
opeenvolgende toepassingen, moet het oppervlak normaal gesproken gewassen 
worden tussen de toepassingen, zodat het kleureffect kan worden  
geëvalueerd voordat de volgende kleur wordt aangebracht. Zodra de laatste laag 
IDEAL ACIDO STAIN minstens 4 uur op het oppervlak heeft gezeten, moeten 
alle oplossingsresten worden geneutraliseerd en daarna volledig worden 
verwijderd  
voordat de verzegeling plaatsvindt. Een oplossing van de Neutraliseerpoeder 
(van Ideal Work) en water (500 gm. neutralisator per 20 Liter water) kan worden 
gebruikt om resten te verwijderen.  De oplossing moet worden aangebracht totdat 
het bruisen stopt.  Na het neutraliseren moet het oppervlak meermaals grondig 
gereinigd worden met schoon water om oplosbare zouten te verwijderen. 
Overstromend water kan vlekken geven op aangrenzende zones of planten 
beschadigen. Om deze reden moet het water worden afgevoerd met een 
waterstofzuiger of worden geabsorbeerd met daarvoor geschikt materiaal.  Na 
het naspoelen moet er een pH testworden uitgevoerd om te controleren of er  
geen zuurrest is achtergebleven. Als het pH hoger is dan 7 is er geen zuurrest 
aanwezig. Als er wel zuurresten aanwezig zijn, is verdere neutralisatie 
noodzakelijk. Zodra het neutraliseren gereed is en er is gecontroleerd of er geen 
zuur meer aanwezig is, kan worden getest of het gevlekte oppervlak schoon is 
door er met een witte doek overheen te vegen. Als er resten op de doek 
achterblijven, dient het oppervlak nogmaals te worden schoongemaakt. 
Als resten niet volledig worden verwijderd voordat verzegeling plaatsvindt, kan de 
verzegeling oneffenheden, verminderde hechting of schilfering, gereduceerde 
duurzaamheid, mogelijke slechte hechting of delaminatie gaan vertonen. 
Op chemisch gevlekte oppervlakken mag niet gelopen worden voordat 
verzegeling heeft plaatsgevonden. 

   

DEKKINGSGRAAD   

De dekkingsgraad bedraagt ongeveer 0.25 l/m². 
Er moeten normaliter minimaal twee lagen IDEAL ACIDO STAIN worden 
aangebracht. Extra toepassingen kunnen nodig zijn bij oudere oppervlakken of 
verweerd beton, of wanneer een specifiek kleureffect moet worden verkregen. 
 
IDEAL ACIDO STAIN moet in pure vorm worden gebruikt (onopgelost). De 
dekkingsgraag kan variëren al naar gelang de poreusheid en de textuur van het 
oppervlak, samenstelling en leeftijd van het beton, voorbereiding en 
applicatietechnieken, aantal toepassingen en andere factoren. Testzones moeten 
altijd worden geprepareerd en de resultaten geaccepteerd door de klant. 

 

WEERSOMSTANDIGHEDEN.   

Alhoewel het uiteindelijke effect vooral afhangt van het betonoppervlak  
waarop het wordt aangebracht en niet van de omgevingstemperatuur, moeten 
weersomstandigheden ook in acht worden genomen bij het plannen van IDEAL 
ACIDO STAIN toepassingen. Bij heet, droog en winderig weer droogt het 
chemische acido stain sneller en is er mogelijk meer materiaal nodig of moet het 
middel meerdere malen worden  



 

toegepast om het gewenste resultaat te bereiken. Regen zorgt ervoor dat het 
chemische acido stain voortijdig van het oppervlak afspoelt en zonder de juiste 
beschermingsmaatregelen kan het druipwater vlekken geven op aangrenzende 
gebieden of schade toebrengen aan de natuurlijke bodem.  

BENODIGDHEDEN VOOR PREPARATIE EN TOEPASSING   
IDEAL ACIDO STAIN wordt normaliter met een borstel aangebracht en in het 
betonnen oppervlak geboend. 
 
Op grotere zones kan een handmatige spuit worden gebruikt voor het 
aanbrengen van IDEAL ACIDO STAIN oplossing, waarbij geboend wordt. 
Overige soorten materiaal, zoals sponzen, sponsborden, lamswol-applicators of 
zuurbestendige spuitflessen kunnen worden gebruikt voor het creëren van 
speciale effecten.  Alle voorbereidings- en toepassingsprocedures moeten eerst 
worden getest. 

 

VLOERBESCHERMING   

Aanbevolen verzegelingen: 

Buitenvloeren 
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IDEAL VERZEGELINGSMIDDEL  
IDEAL HARD Verdichter (voor intensieve loopbelasting) 

 
Binnenvloeren 
IDEAL VERZEGELINGSMIDDEL  
IDEAL PU 78 Polyurethaanverzegeling (hoge chemische bestendigheid) 
IDEAL HARD Verdichter (voor intensieve loopbelasting) 

 

KLEUREN 
 

IDEAL ACIDO STAIN is verkrijgbaar in 7 kleuren: varengroen, amber, 
terracotta, bruin, turquoise, ebbenhout, jade. 

 

VERPAKKING EN OPSLAG 
 

IDEAL ACIDO STAIN is verkrijgbaar in blikken van 5 liter. Een proefkit 
(7kleuren) is verkijgbaar om het product te testen.  

 
Bij normale omstandigheden en opslag is IDEAL ACIDO STAIN minstens een 
jaar houdbaar vanaf de aankoopdatum. De blikken moeten goed worden 
afgesloten en rechtop worden bewaard, verwijderd van direct zonlicht, 
ontvlambare materialen en hittebronnen. Geen nieuwe voorraad gebruiken voor 
de oudere voorraad op is. 

 
BELANGRIJK:  
Alle informatie in deze voorschriften is gebaseerd op de beste toepassingen onder laboratorium- en 
praktijkomstandigheden. De consument stelt zelf vast of het product geschikt is voor het voorgenomen gebruik. De 
fabrikant is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een verkeerde toepassing van het product. Doe voor 
toepassing altijd een test op een klein oppervlak. Deze veiligheidskaart vervangt de vorige versie. De gegevens 
kunnen op ieder moment worden gewijzigd. Let op: de producten zijn bedoeld voor professioneel gebruik; Ideal 
Work organiseert op aanvraag trainingen voor vaste klanten. Personen die zonder gedegen training gebruik 
maken van dit product doen dit op eigen risico. 
REV. 01 dtd 22/05/2015 
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