
TOEPASSINGEN Duurzame afwerking voor onbehandelde of reeds geschilderde buitenmuren in baksteenmetselwerk, beton, 
cementeerwerk,...

EIGENSCHAPPEN Snel regenvast, hoge vochtbestendigheid en uitstekende buitenduurzaamheid.

Goed vloeiend.

Geringe vuilaanhechting.

Verkrijgbaar in alle kleuren.

Hoge vochtbestendigheid en buitenduurzaamheid.

Goed lichtbestendig.

Verdraagt hoge concentraties vocht in de ondergrond (tot 40 %).

Hoge dekkracht.

Snel regenvast.

Onverzeepbaar.

SAMENSTELLING BINDMIDDEL 100 % acrylaatdispersie

PIGMENT rutiel titaandioxide en vulstoffen

OPLOSMIDDEL water en filmverbeterende oplosmiddelen

GEBRUIK VOORBEREIDING

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

Mos- of algengroei:

Vuil en groenbegroeiing instrijken met een verdunde oplossing van bleekwater (bleekwater 38°: 1 deel 
bleekwater + 6 delen water; bleekwater van 10°: 1 deel bleekwater + 2 delen water) en minimum een 6-tal uren 
laten inwerken. Nadien grondig naspoelen met water of met hogedrukreiniger. De muren voldoende lang laten 
uitdrogen (tot < 30 %).

Herstellingen

Dienen te gebeuren met rijnzand + cement of met andere cementgebonden vulmiddelen.

Poreuze ondergronden (b.v. bakstenen)

Vooraf behandelen met SUBLIPRIM of PRIMER P77. 

Verpoederde ondergronden en zoutuitbloedingen

Zoveel mogelijk droog verwijderen en daarna fixeren met PRIMER P77 of EPOFIX.
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Bij matige vochtbelasting in de ondergrond (max 40 %)

Grondlaag EPOFIX aanbrengen.

Geschilderde ondergronden in goede staat

De oude verflagen grondig reinigen, verpoederde oude verflagen voorbereiden met een fixeerlaag EPOFIX of 
PRIMER P77.

Geschilderde ondergronden in slechte staat

Afbladderende oude verflagen volledig verwijderen en eventuele herstellingen uitvoeren. Een grondlaag 
SUBLIPRIM, FIXOL, PRIMER P77 of EPOFIX aanbrengen volgens toestand van de ondergrond.

Openstaande voegen of barsten

Afdichten met RENOKIT, na het aanbrengen van de grondlaag

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

VERWERKING

1 à 2 lagen SUBLISATIN aanbrengen met kwast, rol of spuit op een voorbereide ondergrond.

VERDUNNING

Gebruiksklaar

Spuittoepassingen: indien nodig verdunnen met max. 5 % water.

RENDEMENT

Op effen ondergronden (beton, pleister- en cementeerwerk): 6 - 10 m²/l.

Op gestructureerde ondergronden: 4 - 7 m²/l.

Airless: 3 - 5 m²/l.

Het rendement is afhankelijk van de aanbrengmethodiek en van de aard van de te behandelen ondergrond

DROOGTIJDEN

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

Stofdroog na 1 à 3 uur.

Overschilderbaar na 3 à 7 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.
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SPUITGEGEVENS AIRLESS Eventueel tot 5% verdunnen.

Spuittip: 515 - 517.

Pistoolfilter: geel.

Verfdruk: 180 à 200 bar.

AIRMIX Eventueel tot 5% verdunnen.

Spuittip: 15/40 - 17/50.

Groene luchtkap.

Pistoolfilter: geel.

Verfdruk: 110 à 130 bar.

Luchtdruk: 1,5 à 2 bar.

KENMERKEN DENSITEIT 1.34 kg/l

VISCOSITEIT 0.41 - 0.46 Pa.s (physica D2500 ; 23°C)

VLAMPUNT > 55°C

GLANSWAARDE Zijdeglanzend - 11 - 16 (150µ - ASTM 60°)

VASTSTOFGEHALTE in volume: ca. 55 %

WATERDAMPDOORLAATBAARHEID Sd - 0.63 bij voorgeschreven verbruik.

VOS EU grenswaarde voor dit product (A/c): 40 g/l (2010). Dit product bevat 
maximaal 30 g/l VOS.

KLEUREN Wit.

Eveneens verkrijgbaar in MY-MX basis B, C en D.

Andere kleuren op aanvraag via labo.

VERPAKKINGEN VERPAKKING EXTRA INFO 100 l enkel op bestelling.

STANDAARD Wit: 1 l - 2,5l - 4 l - 10 l - 15 l - 100 l

MY-MX Lichte kleuren vanaf standaard wit: 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l - 15 l

Andere kleuren:

basis B & C: 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l

basis D: 1 l - 2,5 l - 10 l

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

Minimale ondergronds- en omgevingstemperatuur : 5 °C.

Niet toepassen bij een relatieve vochtigheidsgraad van meer dan 85 %.

Vorstvrij bewaren.

Vraag raad aan een technisch adviseur bij het afwerken van beton in donkere kleuren.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.
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