Technisch Informatieblad

Design Aqua Beschermlak
Productnaam:
Design Aqua Beschermlak
Samenstelling:
Waterverdunbare matte blanke beschermlak voor binnen.
Kleuren:
Blank.
Toepassing:
Toepasbaar als transparante beschermlaag voor de meeste decoratieve afwerkpleisters in stuaties waar een matige
belasting te verwachten is.
Technische gegevens:
●
●
●
●
●
●
●

Glans: Mat
Dichtheid: 1,04 kg / L
Vol% vaste stof: 30%
Vos-gehalte: < 140 gr / L, dit product voldoet aan EU-grenswaarde (cat. A/i) 2010
Vlampunt: n.v.t.
Verdunning: Water
Reiniging: Gereedschap direct na gebruik reinigen met warm water

Ondergrond:
De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn. De ondergrond goed ontvetten en zorgvuldig opruwen
met Scotch Brite of fijn schuurpapier.
Verwerking:
De temperatuur van de ondergrond dient tenminste 3oC boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een
temperatuur < 5oC of > 30oC en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 75%.
Met kwast, lakroller en spuitapparaat. Vóór gebruik goed oproeren, na gebruik de verpakking goed sluiten
Kwast/roller: ca.0-5% water
Luchtspuit: 10-15% water Druk: 2-3 Bar Opening: 1,5-2 mm
Airless spray: 0-10% water Druk: 120-150 Bar Opening: 0,009-0,011 inch
Stofdroog na 40 min. Overschilderbaar na 16 uur.
Verbruik:
Ca. 13 m2 per liter. Het praktisch rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de
vorm van het object.
Opslag:
Koel, vorstvrij en luchtdicht opgeslagen ca. 1 jaar houdbaar.
Veiligheid:
Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het Design Productveiligheidsblad.
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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