Technische
Informatie

Malacryl-Aqua Top
Verf voor binnen, vrij van oplosmiddelen en weekmakers; kationisch werkzaam
en met water verdunbaar; met zeer goeie isolerende eigenschappen, op basis
van zuiver acryl. Vooral geschikt voor renovatielagen. Het product voldoet aan de
Natte Afwrijfklasse 2, overeenkomstig EN 13300

Kleur:
wit
Glansgraad:
mat
Dichtheid:
ca.. 1,5
Bindmiddel:
Kationisch zuiver acrylaat
Pigment basis:
Titaandioxide
Verpakking:
12,5 ll
Toepassingsgebied:
binnen
Verdunning:
Water, maar daardooor
verminderen de afschermende
eigenschappen
Opslag:
Koel, maar vorstvrij
Reiniging:
Direct na gebruik met water
Verdraagzaamheid:
Niet met andere producten
vermengen
Droogtijd:
Bij normale temperaturen van de
°
ruimte (ca. 20 C) op dezelfde dag
overschilderbaar. Bij lagere
temperaturen overeenkomstig
langer.

Gemiddelde verbruik:
Met 1 l verf kunnen ongeveer 4- 7
2
m beschilderd worden. Dat komt
overeen met een verbruik van 150- 250 ml/m2. Voor een preciese
berekening biedt een proefvlak aan
het object de beste garantie.
Geschikte mengverf:
Het product lan slechts
voorwaardelijk op kleur gebracht
worden. Neemt u a.u.b kontakt met
ons op.
Temperatuurgrens:
5° C voor alle lucht en
ondergrondomstandigheden.
Eigenschappen:
Malacryl Aqua Top is vrij van
oplosmiddelen en weekmakers,
komt overeen met de Natte
Afwrijfklasse 2, overeenkomstig EN
13300, resp is schuurvast volgens
DIN 53778. Het product is zeer
goed te verwerken en heeft een
zeer goeie vloeiing. Malayryl Aqua
Top isoleert bij nicotine-, brand-, en
watervlekken, is arm aan
schadelijke stoffen.
Miljeuvriendelijk, ademt goed en
ruikt nauwelijks. De laag is met
dispersieverven te overschilderen
die vrij zijn van oplosmiddelen en
weekmakers.

Ondergrondcondities:
De ondergrond moet schoon,
droog en draagkrachtig zijn. De
richtlijnen van deVOB, deel C, DIN
18363, par. 3 in acht nehmen. De
ondergrond moet eventueel met
een geschikte grondering uit het
ALLIGATOR- productenprogram
behandeld worden. Dit volgens de
betreffende technische
aanwijzingen.
Verwerking:
Het material kann gerold,
gestreken of gespoten worden. Als
de isolerende werking niet
voldoende is, een tweede laag
aanbrengen. Tussen de lagen 24
uur droogtijd in acht nehmen,
omdat anders de afschermende
eigenschap van het product
nadelig beϊnvloed worden.
Voor de verwerking a.u.b. eerst
het veiligheidsblad lezen!
EU- grenswaarde voor het VOCgehalte van dit product:
(Cat.A/a) 75 g/l (2007) / 30 g/l
(2010)). Het product bevat max. <
1g/l VOC
Datum:
01.07

Geschikte ondergronden:
Alle gebruikelijke minerale
ondergronden (alle pleisters, beton,
metselwerk), hardboard, houten
gepresste en isolatieplaten,
polystyrol, prefab bouwelementen,
vastzittende oude verflagen.

Spuitgegevens:
Stuwingsdruk in Bar: 200 (140)/apuithoek:50°/straalgrootte in inch: 0,021/yeefgroote in mesh in mesh: 60/straalgrootte in mm: 0,53/ca.
Verdunning: 5% Wasser
WGK: 1
Algemene aanwijzing:
Buiten het bereik van kinderen houden. Spuit en sproeinevel niet inademen. Niet eten, drinken en roken tijdens de verwerking. Tijdens de
verwerking en droging goed ventileren. Bij kontakt met huid of ogen direct grondig met water af- of uitspoelen. Niet in het riool, het
oppervlakte water of de bodem laten vloeien.
Afvalverzorging:
Volgens de plaatselijke voorschriften. Opgedroogde resten kunnen met het huisvuil mee.
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