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:

een sneldrogende waterverdunbare, reukarme,
spanningsarme en goed isolerende muur- en plafondverf
voor binnen.

Samenstellingsindicatie

:

bindmiddel

Voornaamste kenmerken

:

-

Toepassing

:

- als spanningsarme onderhouds- en nieuwbouw
muurverf voor met name muren en plafonds in
woningen, scholen, openbare gebouwen e.d. is zeer
geschikt voor het isoleren van droge nicotine, vocht- en
roetvlekken.

Kleur(en)

:

wit en kleuren vanuit wit

: speciale kunstharsdispersie

niet vergelend
zeer goede isolatie
zeer goede dekkracht (klasse II)
uitstekende witheid
uitstekende verwerking
milde geur
hoog spanningsarm
schrobvast (klasse II)
hoge waterdampdoorlaatbaarheid

Technische gegevens bij 20C en 55% R.V.
Volume % vaste stof

:

57,8%

Dichtheid (S.G.)

:

1,4 kg/dm3

Glans

:

mat

Minimale verwerkingstemperatuur en vochtigheid

:

5C en 80% R.V.

Droging

:

- kleefvrij
: ca. 2 uur
- overschilderbaar : ca. 5 uur

Verdunning

:

water

Hechting

:

goed
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Verwerking

:

zeer soepel, met kwast, roller of airless spuit, eventueel
afdunnen met water.
airless:
- spuitdruk : ca. 200 bar
- spuitopening
: 0,019-0,021 inch
- spuithoek : 40°-50°
- verdunning
: ca. 5% water

Gemiddeld verbruik

:

6-7 m²/liter

Voorbehandeling

:

de ondergrond dient droog, schoon, vet- en stofvrij te zijn
en vervuilde plekken dienen zo goed mogelijk
schoongemaakt te zijn. Oude ondergronden zorgvuldig
reinigen en ontdoen van alle loszittende en onvoldoende
hechtende verflagen.

Systeem- c.q. laagdikteopbouw

:

afhankelijk van de vervuilingsgraad en contrast en/of
zuiging van de ondergrond. Over het algemeen worden
één à twee lagen aanbevolen. Tussen de lagen 12 uur
droogtijd aanhouden. Voor extreme of zeer zwaar
vervuilde ondergronden, gelieve vooraf contact op te
nemen met afdeling Technische Voorlichting van Anker
Stuy Verven.

Ondergronden

:

geschikt op winddroge steenachtige ondergrond, plafonds,
schuurwerk, pleisterwerk e.d.
Renovatie over oude goed hechtende, bestaande niet
elastische verflagen.

Houdbaarheid

:

in gesloten originele verpakking op een koele en droge
plaats tenminste 12 maanden.

Veiligheidsaspecten

:

zie informatie op veiligheidsinformatieblad.

VOS gehalte

:

Groep A: voldoet aan de vervangingsregeling,
< 60 gram VOS per liter; watergedragen verf.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan
de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch
garantie worden afgeleid.
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