
Informatie BIAL Premium 

We  hebben een nieuw product ontwikkeld, BIAL Premium, het complement van BIAL 168. Van Talens (Van 

Gogh en Rembrandt olieverf) hebben wij verschillende samples verdund met BIAL 168. Zoals verwacht droogt 

dit zeer slecht, volgens een geheel ander droogpatroon dan bij bouwverven. Het probleem met BIAL 168 in 

olieverven voor kunstenaars is dat het bindmiddelgehalte van het complete systeem zodanig laag wordt (men 

verdunt al gauw met hogere % dan bij bouwverven) dat droging zeer moeizaam op gang komt. Om dit op te 

lossen hebben we van BIAL 168 een reactief verdunningsmiddel gemaakt. Dat werkt goed met de olieverven 

voor kunstenaars en als bonus werkt het ook zeer goed voor de bouwverven. 

1) Ik beschouw BIAL Premium niet als medium om bijv. een verf op te vetten, ondanks dat BIAL premium 

ook bindmiddel bevat. Het verdunt hoofdzakelijk en maakt de verf niet minder rigide zoals een lijnolie 

standolie daar wel toe neigt.    

2) Wil de verf opvetten? ; BIAL Premium kun je verrijken met bijv. lijnolie standolie.  Dosering volgens 

wens, reken er wel op dat droogtijden kunnen terug lopen naarmate het oliegehalte verhoogd wordt 

in BIAL Premium. 

3) Droogtijd; Olieverven van Talens, puur onverdund drogen zeer traag (5 tot 7 dagen). Wij hebben 

Talens olieverven (Van Gogh en Rembrandt) getest op glas met 30 en 50% verdunning. 

a. 30% verdunning BIAL Premium (dus 70 delen olieverf en 30 delen BIAL premium); 

stofdroogtijd op kamertemp. circa 8-9 uur  

b. 50% verdunning BIAL Premium (dus 50 delen olieverf en 50 delen BIAL premium); 

stofdroogtijd op kamertemp. circa 4-5 uur 

c. Geen significant verschil in droogtijden tussen de Talens Rembrandt en Van Gogh verf 

verdunt met BIAL Premium. 

d. Zie bovenstaande als een leidraad, in de praktijk zul je waarschijnlijk niet alles precies gaan 

afwegen volgens bepaalde % verdunning, althans dat kan ik me haast niet voorstellen. Ik 

noem de droogtijden hierboven om aan te geven dat bij hogere verdunning verf sneller kan 

gaan drogen, zodat je niet voor eventuele verrassingen komt te staan.  

4)  Droogtijd aanpassen?; als het je te snel droogt heb je de mogelijkheid BIAL Premium te verdunnen 

met BIAL 168. Mijn advies is maximaal een verdunningspercentage van 20% BIAL 168 aan te houden. 

Je verlengt de droogtijd dan al gauw met circa 12 uur, zonder dat je eindigt met  dezelfde problemen 

als bij BIAL 168. In dit geval is mijn advies om het wel af te wegen of een maatbeker te gebruiken .    

5) Gebruik van hoge % BIAL Premium; Wij hebben op glas getest en daar merk je dat bij 50% verdunning 

vetzuur methylester (het oplosmiddel) verdreven wordt uit de film na de oppervlakte droging, tijdens 

de doorharding. Deze vormt dan een “condens” op de reeds droge film. Dat verdwijnt wel na verloop 

van tijd, maar dat gaat langzaam (paar dagen). Ik weet dus niet of dit ook optreedt op doek, maar ik 

kan mijn voorstellen dat dit effect dan minder is.  

Algemeen: 

6) BIAL Premium is niet geschikt als kwastenreiniger, daar ben je dus aangewezen op BIAL 168. 

7) Verlengt de opentijd zonder dat de droogtijden oplopen.  

8) Vrij van vluchtige oplosmiddelen, net als BIAL 168. 

9) Gestabiliseerd (antioxidant). Wel pot na gebruik direct sluiten. Het is nogal reactief en kan dus als het 

blootgesteld wordt aan de lucht gemakkelijk polymeriseren (velvorming).  

Verdeling BIAL in Nederland: www.thomasnatuurlijkschilderwerk.nl, Thomas de Jager 06 46 593 595 

http://www.thomasnatuurlijkschilderwerk.nl/


 


