Prestige Matt
OMSCHRIJVING Matte hoogwaardige duurzame muurverf voor binnen
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN 







Zeer goed reinigbaar
Schrobklasse 1 voldoet na 1 maand aan DIN EN 13300
Zeer goede vloei
Uitstekende verwerking
Spatvrij
Resistent tegen de meest voorkomende desinfecteermiddelen
Licht isolerende werking

TOEPASSINGEN  Uitstekend inzetbaar voor horeca, utiliteitsbouw, industrie, zorginstellingen en de particuliere sector
 Geschikt voor de afwerking van beton, metsel- en pleisterwerk, gasbeton en gipselementen
PRODUCTINFORMATIE
Bindmiddel Vinylcopolymeerdispersie
Dichtheid 1,48 kg per ltr
Theoretisch rendement 10 - 12 m² per ltr afhankelijk van verwerking en structuur van de ondergrond
Glansgraad Mat (< 3 G.U. bij 85°)
Houdbaarheid  Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking
 Koel, droog en vorstvrij bewaren
VERWERKINGSGEGEVENS
Verwerking Kwast en roller
Verwerking spuitapparatuur Airless
Spuittip
Opening
Druk
Verdunning

:Graco FF LP of Wagner HEA
: 0,016 - 0,019 inch
: 90 -110 bar
: geen

Airless verwarmd (40°C)
Spuittip
:Graco FF LP of Wagner HEA
Opening
: 0,016 - 0,019 inch
Druk
: 90 -110 bar
Verdunning
: geen
(Afhankelijk van type spuitsysteem kunnen de instellingen afwijken en indien nodig bij stellen, vooraf
spuitbeeld beoordelen)
Droging bij 20°C  Na ca. 1 uur stofdroog
 Na ca. 8 uur overschilderbaar
 Na ca. 24 uur bij vervuiling door wateroplosbare vlekken
Verwerkingscondities Optimaal >10°C en r.v. <75%
Verdunning Bij voorkeur onverdund verwerken. Indien nodig verdunnen met Aquatura TF of water
Reiniging gereedschap Direct schoonmaken met lauw water
LEVERING
Verpakking 5 ltr en 10 ltr
Kleur Wit en lichte kleuren volgens het Color Matching System
Basis Wit/basis 1
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SYSTEMEN
Voorbehandeling  Verontreinigingen, verpoedering en onregelmatigheden verwijderen. Waar nodig de ondergrond
herstellen
 Ondergrond moet schoon, vast, droog en stofvrij zijn, eventueel ontvetten met Globaclean
 Sterk zuigende, poederende ondergronden en reparaties dienen gefixeerd te worden met Aquafix
 Onbehandelde ondergronden voorbehandelen met Wall Sealer ED
 Bij water oplosbare vlekken dient er tussen de lagen minimaal 24 uur tussen te laten, het isoleren van
vervuilde ondergronden indien nodig met NOVA2510
Afwerking Afhankelijk van de ondergrond, afwerken met 1 of 2 lagen Prestige Matt
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