
TOEPASSINGEN Schilderen van hellende daken: kunstleien, betonpannen, cementleien (vb. Eternit), zink en aluminium,...

EIGENSCHAPPEN Sneldrogend, goed licht- en waterbestendig, houdt teruggroei van algen en mossen gedurende lange tijd tegen.

Goede hechting op non-ferro metalen

Gemakkelijk verwerkbaar.

houdt de teruggroei van algen en mossen gedurende lange tijd tegen

Hoge licht- en waterbestendigheid.

temperatuurbestendig

Sneldrogend.

erosiebestendig

SAMENSTELLING BINDMIDDEL 100 % acrylaatdispersie

PIGMENT lichtechte pigmenten

OPLOSMIDDEL water en filmverbeterende oplosmiddelen

GEBRUIK VOORBEREIDING

Mos en algengroei:

Instrijken met een verdunde oplossing van bleekwater (bleekwater 38°: 1 deel bleekwater + 6 delen water; 
bleekwater van 10°: 1 deel bleekwater + 2 delen water).

Minimum 6 à 24 uren laten inwerken en afspuiten met hogedrukreiniger.

Grondlaag

Voor toepassingen op daken : steeds een fixeerlaag EPOFIX aanbrengen met kwast en rol

VERWERKING

2 lagen LEIENVERF aanbrengen met kwast en rol op een met EPOFIX voorbereide ondergrond.

Vooraf de randen van de leien en de ruimtes tussen de leien voorstrijken met een kwast, daarna met de rol de leien 
schilderen.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

6 - 10 m²/l per laag.

DROOGTIJDEN
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Stofdroog na ongeveer 1 uur.

Overschilderbaar na 3 à 10 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

SPUITGEGEVENS Niet van toepassing.

KENMERKEN DENSITEIT 1.16 kg/l

VLAMPUNT niet van toepassing

GLANSWAARDE Zijdeglanzend - 20 - 30 (100µ, ASTM 60°)

VASTSTOFGEHALTE in volume: ca. 39 %

VOS EU grenswaarde voor dit product (A/c): 40 g/l (2010). Dit product bevat 
maximaal 40 g/l VOS.

KLEUREN Anthracietzwart

Andere kleuren op aanvraag via labo.

VERPAKKINGEN STANDAARD 2,5 l - 15 l

BEWAARTIJD In ongeopende en originele verpakking is LEIENVERF 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.

Niet toepassen in volle zon, bij sterke wind (te snelle aandroging), bij een relatieve vochtigheidsgraad van meer dan 
85 % en bij regengevaar of mist.

Niet verspuiten.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

NV BOSS paints, Nijverheidstraat 81, 8791 Beveren-Leie (Waregem)
www.boss.be - info@boss.be - 056 738 200 

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).

Datum laatste wijziging: 10/04/2019
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