14-0192 Ankocryl Wandfinish Blank Mat
Versie 161121

:

een waterverdunbare, oplosmiddel- en week-makervrije
matte transparante finish voor binnen.

Samenstellingsindicatie

:

bindmiddel

Voornaamste kenmerken

:

-

Toepassing

:

als blanke finish indien een glad, goed reinigbaar oppervlak
wordt verlangd.

Kleur(en)

:

blank

: gemodificeerde pu
kunststof dispersie

waterdampdoorlatend
goed reinigbaar
minder milieubelastend
sneldrogend
reukarm
vergeeld niet
onverzeepbaar
zeer goede hechting
schrobvast volgens Din 53778

Technische gegevens bij 20C en 55% R.V.
Dichtheid (S.G.)

:

ca. 1,05 kg/ltr

Glans

:

mat

Droging

:

- stofdroog
- overschilderbaar
- volledige resistentie

Elasticiteit

:

goed

Vloeiing

:

goed

Verdunning

:

zo nodig met water

Vlampunt

:

> 100C

Verwerking

:

kwast, roller, spuit
Airless:
- Verdunning
- Spuitopening
- Spuitdruk

: ca. 1 uur
: ca. 3-4 uur
: ca. 1 maand

: 5% water
: 0,017 – 0,021 inch
: 190 bar

Aanwijzing voor gebruik

:

Om aanzetten te vermijden het materiaal “nat-in-nat”
opbrengen. Tocht en warme ondergronden hebben een
nadelige invloed op de verwerking.

Verwerkingscondities

:

object- en omgevingstemperatuur niet beneden 8C en
een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 85%.

Verwerkingsgegevens

:

gelijkmatig opbrengen en goed verdelen. Om aanzetten te
voorkomen het materiaal “nat in nat” opbrengen. *
verwarmde ondergronden en tochtlucht beïnvloeden de
verwerking.

Houdbaarheid

:

in gesloten originele verpakking op een koele, vorstvrije en
droge plaats tenminste 6 maanden.

Theoretisch rendement

:

ca. 80 - 100 ml/m²

Veiligheidsaspecten

:

zie informatie op veiligheidsinformatieblad.

VOS gehalte

:

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

Gevarenklasse (vervoer)

:

zie informatie op veiligheidsinformatieblad.

Bijzonderheden

:

zie onze algemene voorschriften technische documentatie.

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.

