Technische fiche Varnish Hydro Mat

Productbeschrijving
Matte, watergedragen vernis voor binnen en buiten. Toepasbaar op hout (parket, meubelen,
plankenvloeren, …).

Eigenschappen
-

Heel lage glans
Makkelijk te plaatsen
Anti slip
Op donkere houtsoorten kan Varnish Hydro Mat witte waas veroorzaken. Plaats steeds een
test om resultaat te zien
Kan gebruikt worden als afwerkingslaag voor Wood Coloring Hydro

Specificaties
- Kleur: transparant
- Verbruik: 10 à 12 m2/l
- Droogtijden
o Stofvrij: 1uur
o Overschilderbaar: 4 uur
o Belastbaar: 12 uur
o Volledig doorhard: 7 à 14 dagen
- Aanbevolen laagdikte nat: 75 microm, droog: 25 microm
- Bewaren op droge en vorstvrije plaats: min 12 maand
Voorbereiding
Zorg voor een droge, vaste en propere ondergrond alvorens de schilderwerken te starten.
Het houtwerk moet voldoende uitgedroogd zijn. Eventuele vorige verf –of vernislagen controleren
op onthechting. Indien er onthechting is, dient het oppervlak grondig geschuurd te worden.
Alle vet, stof en dergelijke dient met een geschikte reiniger verwijderd te worden.
Toepassing
Breng de vernis aan met een kwast of een rol. Je hoeft de vernis niet te verdunnen. Vermijd direct
zonlicht en zorg voor een temperatuur boven de 5°C en een max van 85% aan relatieve vochtigheid.
Gebruik voor toepassing van deze vernis geen materialen die metalen bevatten. Dit kan immers
leiden tot verkleuring. Verdeel de vernis gelijkmatig.

Na het plaatsen van een eerste laag kunnen de houtvezels recht komen te staan. Je kan deze
verwijderen door te schuren met een korrel P240.
Na toepassing dient een droogtijd van 7 à 14 dagen in acht te worden genomen voor een volle
belasting of reiniging van het oppervlak.
Plaats steeds een test bij pH gevoelige houtsoorten of donkere houtsoorten.
Reinig spatten onmiddellijk met water.
Veiligheid
Deze verf bevat weinig VOS. Klasse A/e verf met maximum 130 gr/l VOS. Limiet 2010: 130 gr/l.
Zie Veiligheidsinformatieblad.
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