Technische Informatie

ALLFAcolor
Phylax-Hausfarbe
Zuivere acrylaatverf voor gevels, die na het op kleur
brengen strijkklaar is, universeel inzetbaar, en zeer
extrem hecht en dekt. Met de
ALLFAcolor-mengautomaten wordt standaardkwaliteit
bereikt.

Kleur:
Basis 1,basis 2, basis 3
Glansgraad:
Zijdemat
Dichtheid:
ca. 1,440
Bindmiddel:
Acryldispersie
Pigmentbasis:
Titaanoxide, silicaten,
calciumcarbonaat, water, addition
agents, konserve-ringsmidde-len
Verpakking:
Basis 1 12,5 l / Basis 1 5 l / Basis 1 2,5 l
/ Basis 2 12,5 l / Basis 2 5 l / Basis 2 2,5
l / Basis 3 12,5 l / Basis 3 5 l / Basis 3
2,5 l
Toepassing:
Buiten
Opslag:
Koel maar vorstvrij
Reiniging:
Direct na gebruik met water
Verdraagzaamheid:
Vermengbaar met alle ALLIGATOR
materialen op dezelfde bindmiddelbasis,
echter worden daardoor de aangegeven
eigenschappen veranderd.
Droogtijd:
Ca. 12 uur. Bij lagere temperaturen
overenkomstig langer

Gemiddeld verbruik:
120 - 180 ml/m2
Opgelet: om buiten de gegarandeerde
eigenschappen te bereiken, moeten twee
lagen aangebracht worden. Voor een
exacte berekening biedt een testvlak de
beste garantie
Geschikte mengverf:
Systeemconforme Mengpasta's uit het
ALLFAColor assortiment.
Temperatuurgrens:
+ 5° C voor alle lucht- en
ondergrondomstandigheden
Eigenschappen:
Phylax- Huisverf is watervast volgens
VOB, deel C, DIN 18363. Het product
voldoet aan klasse W 3 (geringe
wateropname) en aan klasse V 2 (
middelste waterdampdoorlaatbaarheid.)
volgens EN 1062. Het product is bestand
tegen licht en verzeping, hecht goed op
vele ondergronden. Met Phylax kan men
intensive en heldere inkleuringen
fabriceren, deze bewijzen zich door een
langdurende kleurechteid. Bovendien
biedt het product bescherming tegen
CO2, en is daardoor voor
beschermlagen op betonvlakken
gescfhikt.

Geschikte ondergronden:
Alle gebruikelijke minerale
ondergronden (alle pleisterwerk, beton,
Metselwerk).
Ondergrondcondities:
De ondergrond moet schoon, droog en
daagkrachtig zijn. De richtlijnen van de
VOB, deel C, DIN 18363, par. 3 in acht
nemen. De ondergrond moet eventueel
vooraf met een geschikte gronding uit
de ALLIGATOR- produktenskala
behandeld worden. Dit overeenkomstig
de technische gegevens.
Verwerking:
Het materiaal kan gestreken, gerold of
opgespoten wor-den. Bij het schilderen
op een gelijkmatig opbrengen en
verdelen van het materiaal achten. Dan
wordt de voor de houdbaarheid vereiste
laagdikte bereikt.
Aanwijzingen voor het gebruik:
Niet in de directe zon, bij sterke wind of
op warme ondergronden. Om
aanzetplekken te vermijden het
materiaal ""nat-in-nat"" opbrengen.
Opgelet :
Voor de verwerking moet het materiaal
op de correctheid van de kleur
gecontrolleerd worden. Reklames over
de kleur kunnen na de verwer-king niet
meer gehono-reerd worden.
Voor de verwerking a.u.b. eerst het
veiligheidsblad lezen!
EU- grenswaarde voor het VOCgehalte van dit product:
(Kat. A/5) 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010).
Dit produkt bevat max. 5 g/l VOC.
Productcode:
M-DF02
Editie:
06.07

Spuitgegevens:
Stuwingsdruk in bar: 190 (160)/ Spuithoek: 50° / Straalgrootte in inch: 0,021/ Zeefgroote in mesh: 60/ Straalgrootte in mm: 0,53/
Verdunning: ca. 5% water
Klasse voor de bedreiging van water: 1
Algemene aanwijzingen:

Buiten het bereik van kinderen houden. Spuit- en sproeinevel niet inademen. Niet eten, drinken en roken tijdens de verwerking.
Tijdens de verwerking en de droging goed ventileren. Bij contact met huid en ogen direct grondig met water af- of uitspoelen. Niet
in het riool, her oppervlaktewater of de bodem laten komen.
Aanwijzing voor de afvalverwerking:
Afvalverwerking volgens de plaatselijke voorschriften, Opgedroogde resten kunnen met het huisvuil meegegeven worden.

