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Productinformatie

FIROLIN 1-KOMPONENT DEKLAK BLANK

Groep

: Vernissen/transparante beitsen

Omschrijving

: Een heldere, isolerende, slijt- en watervaste 1-componentige deklak
voor binnen op basis van een vochthardende polyurethaanhars

Eigenschappen

: - Harde, sterke en slijtvaste transparante coating
- Bestand tegen alcohol, oliën en vetten, zwakke chemicaliën en alle
gebruikelijke reinigingsmiddelen
- Zeer snelle aan- en doordroging, ook in dikke lagen
- Hoge elasticiteit
- Gemakkelijk te verwerken met kwast of verfspuit
- Droogt en reageert met vocht uit de lucht
- Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan arbo

Toepassing

: - Als slijtvaste, isolerende en waterafstotende glanzende deklaag op
onbehandelde houten vloeren, parket- en betonvloeren,
tafelbladen, dorpels, laboratoriumtafels, houten aanrechtbladen,
boten, banken e.d.

Werkschema

: Onbehandeld hout
- Ondergrond zeer goed reinigen, schuren en ontvetten.
e
- 1 laag FIROLIN 1-komponent deklak verdunnen met ca. 30 %
Firolin verdunner.
e
- 2 laag FIROLIN 1-komponent deklak na 3 uur (in ieder geval
binnen 12 uur) onverdund aanbrengen.
e
e
- Alvorens de 3 en 4 laag worden aangebracht een droogtijd van 8
uur in achtnemen en licht schuren.

Opmerking

: - Niet verwerken bij temperaturen beneden 10º C.
- Gedurende verwerking en droging goed ventileren.
- FIROLIN 1-komponent deklak is gevoelig voor UV-licht; derhalve
niet buiten toepassen.
- Neem voor reeds behandelde ondergronden contact op met onze
Technische Dienst.
- Volgende lagen binnen 12 uur aanbrengen.

Verpakking

: 1 en 5 liter

TECHNISCHE GEGEVENS
Verwerking
: Zeer gemakkelijke verwerking met de kwast of speciale verfroller.
Verwerkingsomstandigheden : Niet verwerken bij temperaturen beneden 10º C.
Droogtijden
: Bij 20 C, 65% RV en een natte laagdikte van 60 micron:
- Stofdroog
: na 20 minuten
- Kleefvrij
: na 60 minuten
- Uitgehard
: na 3 - 6 uur
- Beloopbaar
: na 12 uur
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Dichtheid
Spuitcondities
Verdunning
Hechting
Rendement
Vloeiing
Glansgraad
Reinigbaarheid
Vlampunt
Houdbaarheid
Kleur
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FIROLIN 1-KOMPONENT DEKLAK BLANK

: 1,0 kg/dm³
: - Druk
: ca. 2,5 bar
- Opening : 0,5 - 2 mm
: Bij kwastverwerking: FIROLIN-verdunner
Bij spuitverwerking: 10 - 15% FIROLIN-verdunner
: Uitstekende hechting op gereinigde houten en betonnen ondergrond.
Tropische houtsoorten ontvetten met een geschikt ontvettingsmiddel.
: 10 - 15 m² per liter
: Uitstekend
: Hoogglans
: Uitstekend reinigbaar met de gebruikelijke reinigingsmiddelen
: 26 C
: Niet aangebroken verpakking 6 maanden houdbaar. Aangebroken
verpakking beperkt houdbaar. Verpakking na gebruik goed sluiten.
: Blank
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