
SPARTITRAFFICO WEGENVERF VB

building sector              
 Referentie naar EC Directive
Annex, Tabel en subcategorie van product
Grenswaarde VOC van deze subcategorie
Maximum VOC  in produkt klaar voor gebruik (RFU)

Kan met mengsysteem op kleur gemaakt worden

BPN

Kenmerken Glans :   10 - 20

Kleur : alle kleuren van het EUROMIX mengsysteem.

Product type : 1 component

Gebruik

Aanbevolen verfsysteem

Droge laagdikte : 50 - 60 microns

Theor. rendement: min. 8.5 m²/l - max. 10.5 m²/l

Droging bij 25°C : stofvrij : 30 min
kleefvrij : 40 -50 min

Applicatie methode en spuitviscositeit hanteerbaar : 2 - 3 uur
spuit : 10 - 20% met thinner X 2 of X 100 doorgehard : 7 dagen

: 10 - 20% met thinner X 2 of X 100 
spuit : 10 - 20% met thinner X 2 of X 100 Oven: : 20 min. bij 60°C

Technische basis gegevens Overspuitbaar: min 2-3 uur     max altijd
soortelijk gewicht : min. : 1,500 g/l - max. : 1,650 g/l

Vaste stof : gewicht : min. - max.
 volume : min. - max.

Viscositeit DIN 4/25°C : min. - max. Houdbaarheid : 12 maanden bij + 5/35°C.

 Gebruiken op asfalt of beton, rollen, kwasten of spuiten.

-

technical data sheet

- Product naam :
revisie datum : 19-7-207

000
2004/42
IIBd(420)420

pictogram legend

000

2004/42
II…

Product voldoet aan directive 2004/42/EC

zie noot 1
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Synthetische verf, droogt snel en heeft uitstekende dekking
eigenschappen. Niet reflecterend.
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Direct op perfect droog asfalt of beton
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Hierboven vermelde informatie is gebaseerd op onze beste ervaringen, echter, onder wisselende omstandigheden tijdens gebruik kan 
deze informatie slechts als indicatie worden beschouwd.
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