
TOEPASSINGEN Afwerk- en beschermingslaag voor diverse decoratieve technieken binnen.

EIGENSCHAPPEN Sneldrogend, gemakkelijk verwerkbaar en reinigbaar na volledige droging.

Watergedragen en zo goed als reukloos.

Gemakkelijk verwerkbaar.

Goede reinigbaarheid

Sneldrogend.

Kleurloos en niet vergelend (zie ook onder voorzorgsmaatregelen)

SAMENSTELLING BINDMIDDEL 100 % acrylaatdispersie

PIGMENT geen

OPLOSMIDDEL water en filmverbeterende oplosmiddelen

GEBRUIK VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, vast en proper zijn.

VERWERKING

De bus grondig oproeren voor gebruik.

Op MYSTIQUE, één laag DECOFINISH SATIN aanbrengen met een deco-kwast en verdelen in alle richtingen.

Op andere decoratieve technieken, één laag DECOFINISH SATIN aanbrengen met kortharige rol of deco-kwast.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

10 - 12 m²/l per laag.

DROOGTIJDEN

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.

stofdroog na 0.5 minuten à 3 uur.

Overschilderbaar na 3 à 6 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

SPUITGEGEVENS Niet van toepassing.
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KENMERKEN DENSITEIT 1.05 kg/l

VISCOSITEIT 0.15 - 0.25 Pa.s (Brfield 3, 50 rpm, 23°C)

VLAMPUNT niet van toepassing

GLANSWAARDE Zijdeglanzend - 20 - 30 (150µ, ASTM 60°)

VASTSTOFGEHALTE in volume: ca. 27 %

VOS EU grenswaarde voor dit product (A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat 
maximaal 30 g/l VOS.

KLEUREN Kleurloos.

VERPAKKINGEN STANDAARD 0,5 l - 2,5 l - 10 l

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

VOORZORGSMAATREGELEN EN 
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Niet toepassen bij temperaturen lager dan 10 °C.

Vorstvrij bewaren.

DECOFINISH SATIN is kleurloos en niet vergelend. Let wel : pas DECOFINISH SATIN niet toe op BISOL of andere 
oxidatief drogende verven (PREMIUM SATIN XS,...)

In deze gevallen onstaat doorbloeding die vergeling veroorzaakt in de vernis. 

Gebruik daarom steeds EPOMUR, TOPPRIM of OPTIPRIM als isolatielaag.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.
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Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze 
aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag 
bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).
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