
TOEPASSINGEN Binnenmuren in chemische- en voedingsindustrie die regelmatig gereinigd
worden met water of met lichte chemicaliën. Horizontale muurvlakken buiten die
waterdicht moeten afgewerkt worden.

EIGENSCHAPPEN Goed vloeiend.
Hoge vochtbestendigheid en buitenduurzaamheid.
Ondoorlaatbaar voor water
Hoge weerstand tegen zuren en alkali

SAMENSTELLING BINDMIDDEL acrylaat in oplossing, fysisch drogend
PIGMENT rutiel titaandioxide en vulstoffen
OPLOSMIDDEL White spirit.

GEBRUIK VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, vast en proper zijn.
VERWERKING

CHLOORRUBBERVERF aanbrengen in 3 lagen met kwast, rol of spuit
rechtstreeks op poreuze ondergrond.

VERDUNNING

VERBRUIK

5 - 7 m²/l per laag.
DROOGTIJDEN

De droogtijd is sterk afhankelijk van de temperatuur en de laagdikte
Stofdroog na 3 à 6 uur.
Overschilderbaar na 24 à 48 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Na gebruik met WHITE SPIRIT.

SPUITGEGEVENS Gedetailleerde informatie volgt.

KENMERKEN DENSITEIT 1.15 kg/l
VISCOSITEIT 0.40 - 0.45 Pa.s (Physica 2500/s, 23°C)
VLAMPUNT 35 - 40°C
GLANSWAARDE zijdeglanzend - 20 - 40 (150µ, ASTM 60°)
FIJNHEID 5 (Hegman)
VASTSTOFGEHALTE in volume: ca. 37.37 %
BINDMIDDELGEHALTE 26.13 volume %

KLEUREN Wit.
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Lichte tinten zijn via MY-MX aankleurbaar vanaf wit.
Lichte kleuren op aanvraag via labo.

VERPAKKINGEN STANDAARD 1 l - 2,5 l
MY-MX Lichte kleuren vanaf standaard wit: 1 l - 2,5 l

BEWAARTIJD In ongeopende en originele verpakking is CHLOORRUBBERVERF minimum 3
jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

VOORZORGSMAATREGELEN
EN
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Bij lage temperaturen, 24 uur vóór aanbrengen, op kamertemperatuur bewaren.
CHLOORRUBBERVERF is niet geschikt voor zwembaden, vijvers of voor
permanente onderwaterbelasting.
CHLOORRUBBERVERF pakt snel aan. Breng daarom in voldoende laagdikte
aan en werk snel door (vooral bij het aanbrengen van de tweede en derde
laag).
CHLOORRUBBERVERF niet aanbrengen op gladde, niet zuigende
ondergronden.
Ontvlambaar.
Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.
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