Technisch Informatieblad

Design Roest
Productnaam:
Design Roest
Samenstelling:
Hoogwaardige decoratieve acrylaatverf met speciaal geselecteerde ijzeroxiden voor het verkrijgen van roesteffect.
Eigenschappen:
Design Roest is een hoogwaardige decoratieve acrylaatverf met speciaal geselecteerde ijzeroxiden voor het verkrijgen van
een roesteffect.
Kleuren:
Roestkleur.
Toepassing:
Design Roest kan binnen worden toegepast als decoratieve pleister met een roest effect.Design Roest is niet toepasbaar
op wanden waar een directe en constante waterbelasting te verwachten is, zoals bijvoorbeeld de douchehoek.
Technische gegevens:
●
●

Soortelijk gewicht: Basislaag: 1,8 kg/dm³ / Activator: 0,98 kg/dm³
Kleur: Basislaag: zwart / Activator: groen

Voorbehandeling ondergrond:
Vetaanslag en andere verontreinigingen volledig verwijderen met Strikolith Strikoclean.
Sterk zuigende of poederende ondergronden eerst in voldoende mate behandelen met Strikolith Diepgrond.
Ondergrond:
De ondergrond dient schoon, draagkrachtig en stabiel te zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht en andere
verontreinigingen die de hechting ongunstig kunnen beïnvloeden.
Verwerking:
Design Roest bestaat uit een zwarte basislaag die later met een activator wordt nabehandeld voor het verkrijgen van het
roesteffect. Design Roest voor gebruik oproeren tot een goede verwerkingsconsistentie is verkregen (geen water
toevoegen).
De verwerking van Design Roest bestaat altijd uit 2 lagen.
De Design Roest Basislaag aanbrengen met een blokwitter, platte kwast of verfroller. De tekening in deze basislaag is
mede verantwoordelijk voor het uiteindelijke effect. Na enige droging, wanneer de basislaag nog niet droog is, kan de
Design Roest Activator worden aangebracht. De Design Roest Activator aanbrengen met een blokwitter, platte kwast of
verfroller. De wijze en mate van aanbrengen bepalen het uiteindelijke roesteffect.
Voor een professionele uitleg van de verschillende verwerkingstechnieken nodigen wij u graag uit om deel te nemen aan
één van onze workshops. Kijk voor de data op onze website.
Verbruik:
Design Roest Basislaag ca. 0,1 liter / m².
Design Roest Activator ca. 0,025 liter / m².
Het uiteindelijke verbruik is mede afhankelijk van ondergrond en applicatie.
Opslag:
Koel, vorstvrij en luchtdicht opgeslagen ca. 1 jaar houdbaar.
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Veiligheid:
Het verdient aanbeveling om alle relevante lichaamsdelen met behulp van adequate beschermingsmiddelen te
beschermen. Indien Design Roest in contact komen met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15
min.) Nadien arts raadplegen.
Voor meer informatie zie het Design veiligheidsblad.
Bijzonderheden:
Design Roest voor gebruik goed mengen. Bouwdelen die niet behandeld worden, in voldoende mate beschermen. Niet
verwerken en laten drogen beneden een ondergrond- en omgevingstemperatuur van + 5º C.
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