TECHNISCH MERKBLAD

Mixeffect Vernis

Omschrijving: Transparante muurvernis met fonkelende
glitters voor schitterende geschilderde muren en houtwerk.
Beschermt daarnaast donker geschilderde muren tegen
witte vegen en vervuiling. Ademend en reukarm. Voor
binnen

TECHNISCHE GEGEVENS

Toepassing: Voor binnen. Voor geschilderde muren en
hout.

Oplosmiddel: Water

Bindmiddel: Alkydemulsie
Pigmenten: Geen (glitters)

Vaste bestanddelen: 26% in volume
Eigenschappen:
- Transparant, met glittereffect
- Watergedragen
- Sneldrogend
- Niet vergelend
- Reukarm, bevat nagenoeg geen oplosmiddel
- Goede vloeiing
- Glanzend

S.G.: Ca. 1 g/ml
Viscositeit: Krebs Stormer 85-90 KU @ +20°C
Aanbevolen laagdikte: 35µm
Glansgraad: Glanzend, 60% met glansmeter Gardner 60°

Glitter kleur: Mixed silver.

Verdunning: Water

Verwerking: Voor gebruik goed roeren. 1 of meer lagen
aanbrengen met acrylkwast/borstel, lakroller, vachtroller of
verfspuit. Niet verdunnen. Om aanzetten te vermijden altijd
nat-in-nat verwerken.

Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Verbruik: Ca. 16-20 m²/liter per laag, afhankelijk van het
te schilderen object en de verwerkingsmethode.
Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:
Stofdroog na ca. 1 uur.
Overschilderbaar na ca. 4 uur.

Reinigen gereedschap: Water en zeep
Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele
verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.
Algemeen: Bij voorkeur verwerken tussen +8 en +30°C.
Na gebruik de verpakking goed sluiten.
Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt
voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

SYSTEEM-OPBOUW
Ondergrond: De ondergrond moet schoon, droog, stof- en
vetvrij zijn.
Onbehandeld hout: Ontvetten, licht schuren en stofvrij
maken. Voor een goede kantendekking, de scherpe
hoeken iets afronden. Vervolgens 2-3 lagen aanbrengen.
Behandelde (latex) muren: Geen specifieke
voorbehandeling. 1 of meer lagen aanbrengen.

De doeltreffendheid van onze systemen is gebaseerd op materiaalontwikkelingen van de grondstoffenleveranciers en onze praktijkervaringen. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk
zijn voor het volgens die systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat bepaald wordt door de staat van de ondergronden en andere factoren, die buiten onze controle
vallen. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische merkbladen ongeldig.
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