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Aqua Schoolbordenverf
Beschrijving

Avia Aqua Schoolbordenverf is een watergedragen verf voor wand- en schoolborden van hout en
metaal. Avis Aqua Schoolbordenverf is beschrijfbaar met alle gebruikelijke krijtsoorten, behalve krijt
op oliebasis (vetkrijt). Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
Eigenschappen (bij 20°C en 70% RV)

Glansgraad

: mat

Kleur

: zwart, groen, blauw, geel en rood (blauw ,roze, geel en rood
alleen In 250 ml)

Dichtheid

: 1,250 g/ltr

Theoretisch rendement

: afhankelijk van de ondergrond en wijze van
aanbrengen ca. 11m²/ltr. bij een droge laagdikte van 40 µm.

Viscositeit

: klaar voor verwerking

V.O.S. gehalte

: 67 gram/liter

Verwerkingstemperatuur

: >10°C

Stofdroog

: na ca. 10 minuten

Overschilderbaar

: na ca. 12 uur

Volledig uitgehard

: na ca. 24 uur

Verpakking

: 250 ml, 500 ml en 1 liter

Houdbaarheid in de bus

: minimaal 24 maanden bij een temperatuur tussen 5 en 20ºC,
in originele onaangebroken verpakking.
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Aqua Schoolbordenverf
Applicatiegegevens

Verwerking

: voor gebruik goed doorroeren. Vervolgens één of twee lagen
vol aanbrengen. Ter voorkoming van uitdroging de
aangebroken verpakking snel opmaken of anders afdekken
met folie

Gereedschap

: kwast, roller of spuit

Verdunning

: water

Schoonmaken gereedschap

: reinigen met leidingwater.

Laagdikte

: 40 µm droog
90 µm nat

Opbouw

: 2 lagen

Voorbehandeling

De ondergrond moet droog, schoon, stof- en vetvrij zijn. Hout mag maximaal 17% vocht bevatten,
tropische houtsoorten maximaal 12%. Metalen ondergronden dienen vrij van roest te zijn. Goed
hechtende oude verflagen goed schuren, loszittende verflagen zorgvuldig verwijderen. Ondergrond
vervolgens behandelen met geschikte grondlak. Onbehandeld hout, ijzer, non-ferro (kaal) metaal,
kunststof etc. gronden met een geschikte primer bijvoorbeeeld Avis Aqua Multi-Primer.
Veiligheid

Buiten bereik van kinderen bewaren.
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