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Fitex Creative Plus
Binnenlak ZG Extra Duurzaam
Productomschrijving

: Een waterverdunbare zijdelanzende huidvetbestendige aflak

Toepassing

: Als aflak op reeds gegrond hout en behandeld metaal binnen.

Voornaamste kenmerken

:






Uitstekende huidvet bestendigheid
Zeer goede dekking
Goede slijtvastheid
Goede vloeiing





Vrijwel niet vergelend
Sneldrogend
Onverzeepbaar

Eigenschappen

Verwerkingsmethoden

Basis

: Polyurethaan / acrylaatdispersie

Kwast/roller

Kleur

: wit en kleuren uit het kleurmengsysteem

Verdunning

Dichtheid 20°C

: 1,25 kg/dm³ (wit)

Laagdikte

: ca. 35 µm. droog
ca. 95 µm. nat

Droogtijd

: Bij 20°C en een RV. van 65%
Stofdroog na ca. 30 minuten
Kleefvrij na ca. 1 uur.

Overschilderbaar

: Na 6 uur. afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid.

Glans

: Zijdeglanzend

:

Niet verdunnen

Fitex Creative Plus Binnenlak ZG Extra Duurzaam is uitstekend te verwerken met kwast en roller. Voor een goed
eindresultaat voldoet een traditionele goede kwaliteit varkensharen kwast met lang soepel haar. Optimale resultaten zijn te
bereiken met de moderne generatie kwasten met kunststof
haren speciaal voor waterverdunbare verf. Rollen gaat uitstekend met een goede vachtroller. Voor een optimaal glad resultaat is het aan te bevelen om hiervoor een vachtroller te gebruiken met een korte pool een lakviltroller

G.U. 30-35

Vastestofgehalte : ca. 37 vol%.
Theor.rendement

: 11 m² per liter bij 35 mu. droog

Onderhoudstermijn

: Nvt

Elasticiteit
Erichsen

: 6-8 mm

Houdbaarheid

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

Verwerking
Verwerkingstemp.

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

Reinigingsverdunning

: water

Voorzorgsmaatregelen
Huidbescherming

:

draag geschikte handschoenen

Gelaatsbescherming

:

draag indien nodig een bril

Ondergrondvoorbehandeling
De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig
te zijn.
Metaal:
Roest en walshuid dienen verwijderd te worden d.m.v. stralen
(reinigingsgraad SA 2,5) Daar waar geen stralen mogelijk is,
handontroesten dmv. roterende schuurborstels, schuurschijven, roestborstels tot reinigingsgraad St. 3. Vervolgens goed
ontvetten.
Hout: nieuw werk
Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het
hout max. 18% zijn. Scherpe kanten afronden.
Hout: bestaand werk
Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of
gebladderde verflagen verwijderen. Kale plekken behandelen
als nieuw werk.
Grondlagen
Metaal: Fitex Creative Plus Multiprimer (WV)
Hout : Fitex Creative Plus Grondverf Extra Duurzaam

Algemene informatie
Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar .
De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op
basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond
van deze gegevens wordt uitgesloten.
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