
Product naam :

Reference to EC Directive

Annex, Table and Sub-category of product

Limit value of VOC with reference to the product sub-category

Maximum VOC content in product ready for use

Kan met mengsysteem op kleur gemaakt worden

Kenmerken Vaste stof: gewicht: min. - max.

volume : min. - max.

Viscosity DIN 8/25°C : min. - max.

Glans : 90 - 95 

Gebruik Kleur: alle kleuren van EUROMIX mengsysteem

Product type : 1 component

Droge laagdikte: 40 - 50 microns

Theoretisch rendement:min. 10,0 m²/l - max.13.5 m²/l

Aanbevolen verfsysteem Droging bij  25°C : stofvrij : 20 - 30 minuten

kleefvrij : 4 - 5 uur

hanteerbaar : 20 - 24 uur

doorgehard : 7 dagen

Droging: 40 minuten bij 60 °C

Temperatuur bestendigheid:80°C

Overspuitbaar: 

min.: 24 uur - max.:  40 uur

Houdbaarheid: 12 maanden + 5/35°C.

:   5 - 10% with X 100 verdunner

:

spuit :

Technische basis gegevens
Soortelijk gewicht : min. :1,050 g/l - max. : 1,300 g/l
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BPN 30

-

-

Hoge glans hoge anti-corrosie alkyd aflak

Zeer eenvoudig aan te brengen met kwast,roller en

spuitpistool.

Uitstekende dekkracht, zeer goede waterbestendigheid

Toepasbaar voor het lakken industriele toepassingen, het is

geschikt voor staal en hout. 

Om de doorharding te optimaliseren kunt 10% verharder

QA 2054 toepassen.

Hierboven vermelde informatie is gebaseerd op onze beste ervaringen,echter onder wisselde omstandigheden tijdens gebruik kan deze 

informatie slechts als indicatie worden beschouwd

  5 - 10% with X 100 verdunner
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Product is compliant with directive 2004/42/EC pictogram legend

KRISTAL VKAN

building sector
see note 1
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BINDER VKAN

57,0
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Applicatie methode en spuitviscositeit

roller

10 - 20% with X 100  verdunner 

-

-

%

52,6

Breng 1 -2 lagen KRISTAL KAN aan (gemodifiseerd alkyd,

oleophenolic or chlorinated rubber corrosie bestendig) .

Voor een goed resultaat verwerk het in 2 dunnen lagen.

kwast


