TECHNISCHE FICHE
1553

MYSTIQUE
Krijtverf voor decoratieve afwerking van meubelen.

TOEPASSINGEN

Doorschuurverf om decoratieve effecten te creëren op houten kastjes, stoelen,...

EIGENSCHAPPEN

Geeft een doorleefd en landelijk effect.
Watergedragen en zo goed als reukloos.
Eenvoudig aan te brengen.
Veel decoratieve mogelijkheden en kleurcombinaties.
Reinigbaar na afwerking met vernis.

SAMENSTELLING

GEBRUIK

BINDMIDDEL

acrylaatdispersie

PIGMENT

rutiel titaandioxide en vulstoffen

OPLOSMIDDEL

water en filmverbeterende oplosmiddelen

VOORBEREIDING
De ondergrond moet droog, proper, vast en vrij van vetten, boenwas en andere onzuiverheden zijn, zo nodig
reinigen.
Onbehandeld hout:
Het hout moet stof-, vetvrij en voldoende droog zijn alvorens te schilderen. Schuur het hout glad (korrel 150-180)
en breng een grondlaag ELASTOPRIM HYDRO aan. Op houtsoorten met gevaar voor doorbloeding van kleurstoffen
(b.v. merbau, afzelia,...) 2 grondlagen aanbrengen. Na droging schuren met fijn schuurpapier (korrel 220).
Oude verflagen in goede staat:
Grondig ontvetten met FORMULE MC NEUTRAL en naspoelen met zuiver water, opschuren (korrel 180-220) en
ontstoffen.
Breng een grondlaag ELASTOPRIM HYDRO aan.
Oude verflagen sterk verpoederd of afbladderend:
Volledig verwijderen (afsteken, wegschuren, afbranden of afbijten met PAINT'OFF INSTANT) en grondig naschuren
tot op het gezonde hout. Behandel daarna zoals een nieuwe ondergrond.

GRONDLAAG
Als men ervoor opteert om de MYSTIQUE op randen en/of hoeken lichtjes door te schuren, zet men best een
grondlaag ELASTOPRIM HYDRO in een kleur verschillend van de MYSTIQUE. Dit om een zeker contrast te bekomen.

Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.
VERWERKING
1 laag MYSTIQUE aanbrengen met een platte kwast.
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Na droging, kan deze laag eventueel lichtjes doorgeschuurd worden, op bijv. randen en/of hoeken, teneinde een
contrast te bekomen met de onderliggende kleur. Nadien ontstoffen.
Na droging en eventueel doorschuren, afwerken met DECOFINISH MAT of DECOFINISH ULTRA MAT.
Oppervlaktes, die aan belasting of slijtage onderhevig zijn, worden na droging bij voorkeur afgewerkt met een
watergedragen, slijtvaste vernis ESSENCE ACTIVE.
VERDUNNING
Gebruiksklaar.
RENDEMENT
6 - 9 m²/l per laag.
Het verbruik varieert volgens het gewenste effect.
DROOGTIJDEN
Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.
Stofdroog na 1 à 2 uur.
Overschilderbaar na 4 à 7 uur.
REINIGING GEREEDSCHAP
Onmiddellijk na gebruik met water.

SPUITGEGEVENS

Niet van toepassing.

KENMERKEN

DENSITEIT

1.53 kg/l

VISCOSITEIT

0.19 - 0.22 Pa.s (Physica 2500/s, 23°C)

VLAMPUNT

niet van toepassing

GLANSWAARDE

Mat - 1.5 - 3.2 (150µ, ASTM 75°)

VASTSTOFGEHALTE

in volume: ca. 35 %

VOS

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

KLEUREN

Wit.
Lichte en halfzware kleuren zijn aankleurbaar vanaf wit.
Kleuren kunnen lichtjes afwijken van de kleurkaart.

VERPAKKINGEN

BEWAARTIJD

STANDAARD

0,75 l

MY-MX

Lichte en halfzware kleuren vanaf standaard wit: 0,75 l.

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

NV BOSS paints, Nijverheidstraat 81, 8791 Beveren-Leie (Waregem)
www.boss.be - info@boss.be - 056 738 200
2/3

TECHNISCHE FICHE
1553

MYSTIQUE
Krijtverf voor decoratieve afwerking van meubelen.

VOORZORGSMAATREGELEN EN
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Minimale ondergronds- en omgevingstemperatuur : 5 °C.
Vorstvrij bewaren.
Gebruik geen alkydverven als grondlaag, dit kan vergeling veroorzaken in de vernis/finish.
Op donkere kleuren van MYSTIQUE geven DECOFINISH ULTRA MAT en DECOFINISH MAT een witte waas.
Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 10/04/2019
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).

NV BOSS paints, Nijverheidstraat 81, 8791 Beveren-Leie (Waregem)
www.boss.be - info@boss.be - 056 738 200
3/3

