
TOEPASSINGEN Decoratieve afwerking van allerhande binnenmuren (pleisterwerk, gipsplaten,...)

EIGENSCHAPPEN Eenvoudig aan te brengen, sterke en stootvaste afwerking.

Watergedragen en zo goed als reukloos.

Eenvoudig aan te brengen.

Leverbaar in alle lichte kleuren en middentonen

Mat korrelig uitzicht.

zeer sterk en stootvast

Reinigbaar na volledige droging.

SAMENSTELLING BINDMIDDEL acrylaatdispersie

PIGMENT rutiel titaandioxide en vulstoffen met aangepaste granulometrie

OPLOSMIDDEL water en filmverbeterende oplosmiddelen

GEBRUIK VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper en vast zijn, zonodig reinigen en/of herstellen.

Verpoederde lagen, zoutuitbloedingen

Zoveel mogelijk droog verwijderen en daarna fixeren met FIXOL of HYDROFIX

Geschilderde ondergronden met goede hechting

Oude poreuze dispersieverven niet afwassen, niet poreuze (afwasbare) dispersieverven reinigen met water en 
FORMULE MC NEUTRAL.

Oude alkydverven, reinigen met water en FORMULE MC NEUTRAL, daarna mat schuren.

Slecht hechtende verflagen

Volledig verwijderen.

Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.

GRONDLAAG

Op licht verpoederde ondergronden, ondergronden met gevaar voor doorbloeding of ondergronden van 
twijfelachtige kwaliteit een grondlaag STUCPRIMER EPOXY aanbrengen.

Op andere ondergronden (kwalitatief pleisterwerk, geschilderde ondergronden in goede staat,...) een grondlaag 
STUCPRIMER HYDRO aanbrengen met de rol.

VERWERKING
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2 lagen PUNTOFINO aanbrengen met een decokwast (L) en in alle richtingen verdelen.

Werk zoveel mogelijk in trosvorm om overlappingen te vermijden.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

4 - 6 m²/l per laag.

DROOGTIJDEN

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

Stofdroog na 3 à 6 uur.

Overschilderbaar na 12 à 24 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

SPUITGEGEVENS Niet van toepassing.

KENMERKEN DENSITEIT 1.68 kg/l

VISCOSITEIT 0.29 - 0.34 Pa.s (Physica 2500 /s ; 23° C)

VLAMPUNT niet van toepassing

VASTSTOFGEHALTE in volume: ca. 56 %

KLEUREN Wit.

Lichte tinten zijn via MY-MX aankleurbaar vanaf wit.

Eveneens verkrijgbaar in MY-MX basis B en C.

Andere kleuren op aanvraag via labo.

VERPAKKINGEN STANDAARD Wit: 1 l - 2,5 l - 5 l

MY-MX Andere kleuren basis B & C: 1 l - 2,5 l - 10 l

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

VOORZORGSMAATREGELEN EN 
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Minimale ondergronds- en omgevingstemperatuur : 5 °C.

Vorstvrij bewaren.

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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