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   PEINT 006 NANO
   Gevelverf op basis van siliconenhars met nanotechnologie

 
Eigenschappen:  Kant en klare verf op basis van siliconenhars emulsie met nanotechnologie. Karakteriseert zich door een  
   zeer hoge resistentie tegen water, hoge dampdoorlaatbaarheid en een grote weerstand tegen veront- 
   reiniging, ook biologische agressie en UV-stralen. Geschikt voor gebruik binnen en buiten.
 
Toepassing:  Deze verf is uitermate geschikt voor renovatie van historische gebouwen en gebouwen die blootstaan aan  
   zware belastingen uit het milieu. Geschikt voor toepassing op ondergronden als, alle traditionele minerale  
   gipsen, oude en nieuwe dunlagige minerale gipsen, acryl, silicaat, siliconen, beton, gipsplaat, minerale  
   verven in goede staat en dispersie coatings. Niet aanbrengen op kunststof, plastiek, kalksteen, lijmen,  
   elastische verven, ... . Uiterst geschikt voor gebouwen die bloot staan aan sterk biologische en agressieve  
   vervuilingen (nabijheid van bossen, water, ...).
 
Technische parameters: Ingrediënten: siliconenhars met nanodeeltjes, kleefstoffen, acryl, vulstoffen en pigmenten 
   Bulkdichtheid: ongeveer 1.48 gr/cm³ 
	 	 	 Diffusieweerstands	factor:	≤	1630 
	 	 	 Waterdampdoorlaatbaarheid	van	de	verf:	≥	70	g/m	224	h 
	 	 	 Slijtvastheid	nat:	≥	5000	cycli
 
Uitvoeringsgegevens:	 Primers:	Prim	SO	305,	verwerkingstemperatuur,	5-25	°C 
	 	 	 Droogtijd:	ongeveer	12	uren	bij	een	omgevingstemperatuur	van	20	°C 
	 	 	 Kleurenpallet:	226	kleuren	zie	kleurkaart 
	 	 	 Verbruik	per	laag:	ongeveer	150-250	ml/m²,	afhankelijk	van	het	absortievermogen	en	de	structuur	van	de	 
   ondergrond, en de gekozen methode van schilderen.
 

Voorbereiding  De ondergrond moet stabiel, schoon, egaal, vrij van stof en olie-(achtige) vlekken, schimmels en algen zijn. 
ondergrond:  Oppervlaktes bedekt met schimmels of algen dienen gereinigd te worden met AXO-bioclean. Alle minerale  
   oppervlaktes dienen stofvrij gemaakt te worden. 
   Minerale pleisters moeten voldoende uitgedroogd zijn alvorens te overschilderen. Afhankelijk van de lucht- 
	 	 	 vochtigheid	ongeveer	1	mm	per	dag.	Bij	dunlagige	minerale	gips	(3-5	mm)	ongeveer	7	dagen.	Oude,	fragile,	 
	 	 	 en	te	versterken	ondergronden	dienen	vooraf	bewerkt	te	worden	met	PRIM	SO	305	of	met	PEINT	006	 
	 	 	 verdund		met	water	(1/3	water-	2/3	verf).
 
Voorbereiding product: De kleur van het product dient gecontroleerd te worden met de kleurkaart alvorens toe te passen. De verf  
   goed mengen voor gebruik. Enkel verdunnen bij gebruik als primer. Om kleurverschillen te vermijden steeds  
   verf van hetzelfde lot gebruiken en elk geveldeel in één werkgang volledig schilderen. Het is aangewezen  
   om de verpakkingen onderling te mengen. Dit product kan worden aangebracht met kwast, rol of pistool. 
   Zonder afdoende bescherming tegen atmosferische invloeden is het niet toegestaan het product te ver- 
   werken bij regen, hevige wind of in volle zon. Pas aangebrachte verf moet afgeschermd worden tegen  
	 	 	 regen,	wind	en	direct	zonlicht.	De	droogtijd	bij	een	temperatuur	van	20	°C	en	een	luchtvochtigheid	van	60	% 
	 	 	 	is	ongeveer	2-3	uur,	terug	overschilderbaar	na	12	uur.	Onvoldoende	droogtijd	kan	leiden	tot	kleurverschillen	 
   en vlekken.
 
Reiniging gereedschap: Onmiddellijk na gebruik met zuiver water.
 
Verpakking:	 	 Kunststof	emmers	van	5	l,	80	stuks	per	pallet. 
	 	 	 Kunststof	emmers	van	15	l,	33	stuks	per	pallet.
 
Opslag:	 	 	 Tot	12	maanden	na	productie	in	ongeschonden	verpakking	bij	een	temperatuur	van	5-25°C.
 
Gevaren:  Vermijd contact met huid en ogen. In geval van contact met ogen direct spoelen met overvloedig water en  
   medisch advies inwinnen. In geval van contact met de huid spoelen met water.
 
Toelating:	 	 PN-C-81913	en	PN-91/B-10102.	VOS	gehalte	(VOC):	de	maximale	concentratie,	vluchtige	organische	 
	 	 	 stoffen	in	het	product:	29.90	gr/l.	Geactualiseerd	02/2010.


