11-0075 Waarborg Hoogglanslak
Versie 150710

:

Waarborg is een luchtdrogende hoogglanzende aflak voor
buiten op basis van gesiliconiseerde alkydhars.

Voornaamste kenmerken

:

- gemakkelijke verwerking en hoog uitstrijk-vermogen
- zeer goede droging en doordroging bij lagere
temperaturen
- uitstekende dekking
- hoge bolle glans en uitstekende vloeiing
- uitstekende buitenduurzaamheid; uniek
glans- en kleurbehoud
- zeer lage onderhoudscyclus
- hoog vaste stof gehalte
- bevat UV stabilisatoren

Toepassing

:

als hoogduurzame aflak op voorbehandelde delen, zoals
deuren, kozijnen, ramen en ander geveltimmerwerk. Op
onbehandeld hout twee lagen Waarborg Grondverf
aanbrengen.

Kleur(en)

: diverse kleuren, waaronder tal van historische kleuren met
speciale Waarborg colourants select.

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

:

ca. 61%

Dichtheid (S.G.)

:

ca. 1,17 gr/cm³ (wit)

Glans

:

hoge, bolle glans

Glansgraad

:

hoogglans, ca. 90 GU 60°

Afleveringsviscositeit

:

ca. 9-10 d’Pa’s

Droging

:

- stofdroog
- kleefvrij
- overschilderbaar

: ca. 2½ uur
: ca. 3,5 uur
: ca. 24 uur

* De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en
afhankelijk van de weersomstandigheden en de
toegepaste kleur.
Voor donkere kleuren gelden bij lagere temperaturen
langere droogtijden dan voor wit en lichte kleuren.
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Ondergrond

:
:

het beste resultaat wordt bereikt, indien wordt afgewerkt
op een geslepen ondergrond.
bij toepassing op eerder aangebrachte verflagen, adviseren
wij deze goed te reinigen en ontvetten en daarna te
schuren.

Elasticiteit

:

ca. > 10 mm. Erichsen indruk

Hechting

:

op een voorbehandelde, geschuurde ondergrond goed

Vlampunt

:

36°C

Verdunning

:

uitsluitend indien noodzakelijk Verdunning 947

Verwerking

:

kwast, lakroller

Theoretisch rendement
bij droge laagdikte van 40 Mu

:

ca. 15 m2/liter

Laagdikte vrijheid

:

circa 75-80 Mu nat

Verwerkingscondities

:

bij een temperatuur van 5-30°C en een maximale relatieve
vochtigheid van 85%.

Houdbaarheid

:

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

Veiligheidsaspecten

: zie informatie op veiligheidsinformatieblad

VOS gehalte Arbo Nederland

:

Groep B: ≤ 300 gram VOS per liter

Opmerking

:

*vooraf goed oproeren.

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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