FITEX SYNTHETISCHE MUURVERF
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Versie
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: 01

: Oplosmiddelhoudende matte licht isolerende spanningsarme muurverf.

Productomschrijving
Toepassing

: Snel en eenvoudig afwerken van muren en plafonds. Kan zonder speciale primer op droge ondergronden aangebracht
worden zoals o.a. gips, mortel, kalk of poederende ondergronden. Ook ondergronden met nicotine, roet of gedroogde
waterkringen zijn door de isolerende werking in 1 of 2 behandelingen af te werken.

Voornaamste kenmerken

: • Absoluut matte afwerking zonder aanzetten
• Te verwaarlozen vergeling
• Gebruiksvriendelijk en tijdbesparend
• Spanningsvrij

Eigenschappen

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar.

Basis

: Alkydhars en isoparaffine :

Kleur

Wit.

Dichtheid 20°C

: 1,56 kg/dm³ voor wit

Laagdikte

: ca. 50 mu droog

Droogtijd

: bij 20°C en een RV van 65% Stofdroog
na ca. 2 uur.

Overschilderbaar

: Voor een optimaal isolerende werking 24 uur
wachten alvorens over te schilderen.

Vastestofgehalte
Theor.rendement

: 50 vol%
: ca. 9 ‐ 10 m² per liter bij 50 mu. droog.
afhankelijk van de structuur en aard van de
ondergrond

: Mat < 2 G.U. (60°)
Glans
Houdbaarheid

Algemene informatie

: In gesloten originele verpakking en bij
vorstvrije opslag tenminste 12 maanden

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele
kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt
uitgesloten.

Verwerkingsmethoden
Kwast / roller verdunning : Niet verdunnen
Airless spray

GOED VENTILEREN

verdunning

: 0 ‐ 5 % Terpentine indien nodig

spuitdruk

: 180 ‐ 200 bar

Spuitopening

: 0,015 ‐ 0,017 inch

Verwerkingstemp.
Reiniging gereedschappen

: niet verwerken beneden 5°C
en boven een RV van 85%.
: Terpentine

Ondergrondvoorbehandeling
De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Verwerking
Verwerkingstemp.

: Niet verwerken beneden 5°C en boven
een RV. Van 85%.

Reinigingsverdunning : Terpentine

Werkwijze
1 à 2 lagen afhankelijk van de staat van de ondergrond.
Bij voorkeur 2 lagen aanbrengen voor een optimale afwerking

Voorzorgsmaatregelen
Huidbescherming

: draag geschikte handschoenen

Op zuigende oppervlakken:
Een laag gevolgd door een tweede binnen 2 uur na het mat worden van de
eerste laag of de tweede laag de volgende dag.

Op niet‐zuigende oppervlakken:
Eerste laag royaal aanbrengen (niet meer dan 8m2 /l of 7m2 / kg), de rol
uitspoelen en onmiddellijk daarna kruislings uitrollen.
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Gelaatsbescherming

: draag indien nodig een bril

