Remonta UV-coat
Hoogglanzende vernis voor buiten
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Den Haag / Haarlem / Brummen

Remonta UV-coat

Omschrijving

	Een luchtdrogende, hoogglanzende buitenbestendige blanke vernis op basis
van alkydharsen.

Eigenschappen

– Hoge, bolle glans
– Gemakkelijke verwerking
– Prima buitenduurzaamheid door UV-filter
– Uitstekende vloeiing
– Prima droging
–	Bestand tegen opspattend zout en zoet water (niet geschikt voor toepassing
onder de waterlijn)

Toepassing

–	Remonta UV-coat kan buiten uitstekend worden toegepast op hardhouten
(maatvaste) deuren, ramen, winkelpuien enz.
– Zeer geschikt voor al het houtwerk van jachten en schepen boven de waterlijn.

Verpakking

1 en 2½ liter

Technische gegevens
Applicatiemethode
Verwerkingsomstandigheden

Verdunning
Geadviseerde laagdikte per laag
Droging bij 20 °C, 65% RV en
een natte laag van 70 micron
Rendement
Dichtheid
Vaste stofgehalte
Vlampunt
Glansgraad
Vloeiing
Elasticiteit
Overschilderbaarheid

Reinigbaarheid
Buitenduurzaamheid

Kleur
Houdbaarheid
Werkschema
4055-2

Kwast
Verwerkingstemperatuur: 10-30 °C
Relatieve luchtvochtigheid: max 85%
Ondergrondtemperatuur 3 °C boven dauwpunt. Verwerking bij te hoge luchtvochtigheid kan de glans doen verminderen. Bij hoge temperaturen wordt geadviseerd om
extra af te dunnen met terpentine.
Vuratine (terpentine, white spirit) max. 5%
Droog: 35 micron komt overeen met Nat: 70 micron
Stofdroog: na 3-4 uur
Kleefvrij: na 6 uur
Overschilderbaar: na 24 uur
Ca. 14 m2 per liter, afhankelijk van o.a. zuiging en aard van de ondergrond.
Blank product: 0,92 kg/l
Blank product: ca. 59 % (m/m)/ca. 50 % (v/v)
40 °C
Hoge, bolle glans
Uitstekend
7 mm Erichsen-indruk na 5 uur verouderen bij 100° C
Vette houtsoorten ontvetten met een geschikt ontvettingsmiddel.
Om hechtingsproblemen te voorkomen dienen oude waslagen volledig verwijderd te
worden alvorens Remonta UV-coat wordt toegepast.
Sommige tropische houtsoorten, zoals Merbau, kunnen uitbloedende inhoudsstoffen
bevatten, welke vooraf geïsoleerd dienen te worden met 2 lagen
Firolin 1-component deklak blank (20% verdunnen met Firolin verdunner).
Goed te reinigen met de gebruikelijke reinigingsmiddelen.
Goed. Een blanke/transparant aangekleurde afwerking is gevoeliger voor de inwerking
van UV-straling dan een gepigmenteerd (dekkend) verfsysteem. Derhalve wordt
geadviseerd om een blanke/transparante afwerking regelmatig te controleren,
gebreken te herstellen en tijdig een nieuwe laag aan te brengen.
Houten geveltimmerwerk, zoals ramen, deuren en kozijnen dienen te voldoen aan
de meest recente eisen van KVT (kwaliteit timmerwerk).
Blank en volgens De Vos kleurcollectie vernissen en blanke lakken.
Tenminste 12 maanden, indien opgeslagen op een koele, droge plaats in goed
gesloten verpakking.
Zie merkblad (op aanvraag)

