Productadvies
Sealer/vernis
Een matte op waterbasis ( acryl) vernis die bij het opbrengen niet vergeeld .
Beschikbaarheid:

In een fles van 1 liter rechtstreeks te verkrijgen bij alle Painting te past dealers.

Eigenschappen:

Water & Hittebestendig, Beschermt tegen vlekken, reinigen met water, damp doorlaatbaar
droogt snel, makkelijk in gebruik.

Beschermd:

Poreuze oppervlakken: vlekbestendige, duurzame afwerking.
Sierplijster/gips: verdund met 10% water verzegelt nieuwe pleister.
Textiel: Verzegelt en verhardt textiel ( bijv. lampenkappen ).
Behangpapier: beschermt tegen vocht, verkleuring en verwering. Controleer eerst of het papier
kleurvast is.
Decoratieve effecten: beschermt effectverven, sjablonen en wandschilderingen tegen water en
verwering
Muurverf: Beschermt geverfde muren in acryl, latex of kalkverf in keuken sen badkamers
traphallen en onderhevig aan lichte slijtage
Glasvlies: Goede hechting op glasweefsel oppervlakten en geeft zo een extra bescherming

Toepassing:

Opbrengen met een blokkwast, spuitpistool of vernisroller in 2 a 3 lagen
Verbruik :naar gelang de ondergrond 15-20m² per liter.
Droogtijd & Uitharding: Droogtijd 1 uur afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid
volgende laag 2-4 uren na de vorige laag. Uitharding volledig na 7 dagen.
Ontvlambaar: Er is geen risico noch bij gebruik , noch na afwerking

tips:

Niet schrikken bij het schilderen op donkere kleuren, het lijkt alsof er een melkachtige blauwe
schijn op de muur komt ( dit trekt na 10min weer weg )
Ook met een matte vernis op donkere kleuren,, is de glansgraad te zien.
Niet gebruiken op olieverven , niet gebruiken op trapleuningen.

Gezondheid &

Goed ventileren bij opbrengen en drogen , Buiten bereik van kinderen en dieren houden.Bij

Veiligheid:

contact met de ogen onmiddellijk uitwassen met warm water en medische hulp inschakelen
Restanten niet in de gootsteen of riool gieten, neem voor meer informatie contact op met uw
plaatselijke milieudienst. Het materieel kan gereinigd worden met warm water en zeep.
Bescherm het product tegen extreme temperaturen ( extreme warmte boven de 30°C en tegen
vorst) Niet gebruiken/verwerken onder de 5°C

Fysische & chemische

Fysische toestand/vorm: vloeibaar

eigenschappen:

kleur : kleurloos
Geur : geen
PH : 8,0 ( ISO 1148 )
Kookpunt : +/- 100° C
Vlampunt : geen
Explosiegrenzen : geen
Relatieve dichtheid :( water = 1 ) +/- 1,01 bij 20°C (ISO 8962)
Water oplosbaar : volledig oplosbaar
Vetoplosbaarheid :geen

Solventoplosbaarheid : niet van toepassing
Overschilderen:

Na uitharding van 7 dagen kunt u rechtstreeks over de vernis schilderen met
Painting the past muurverven.

de informatie op dit informatieblad en het technische advies dat mondeling,schriftelijk of door testen
wordt gegeven dienen louter als richtlijn en worden ter goeder trouw maar zonder garantie gegeven
omdat wij geen controle hebben over de vaardigheid in het aanbrengen en de plaatselijke omstandigheden . Neem voor meer informatie contact op met Painting the past.wij accepteren geen aansprakelijkheid voor de prestaties van de producten voortkomend uit dergelijk gebruik die hoger is
dan de waarde van de door ons geleverde goederen .Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten .

