
Cetol Opaque
ZIJDEGLANZENDE VOCHTREGULERENDE DUURZAME DEKKENDE BEITS OP
BASIS VAN EEN ALKYDHARS VOOR BUITENHOUTWERK.

Sikkens. Innoveren en Inspireren.

Algemeen
Belangrijkste eigenschappen – Goed bestand tegen UV-straling, waardoor een permanente elasticiteit wordt gewaarborgd.

– Weervast.
– Accentueert de hout- en nerfstructuur.
– Waterdampdoorlatend.
– Niet vuilaanhechtend.
– Gemakkelijk te verwerken en eenvoudig te onderhouden.

Toepassing Het overschilderen van intacte, goed hechtende oude transparante lagen op buitenhoutwerk (na
zorgvuldig schuren).

Verwerkingsgegevens
Atmosferische omstandigheden 8-35°C, minimum 3°C boven het dauwpunt. Beneden 10°C treedt drogingsvertraging op.

Relatieve luchtvochtigheid: Max. 80%.
Verwerking Borstel, rol.
Verdunning Kan onverdund worden verwerkt.

Goed oproeren voor gebruik.
Reiniging gereedschap Direct na gebruik, met white spirit.
Rendement 10 - 12 m2/l. Afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, de applicatiemethode en de vorm

van het object.

Droging bij 20°C/65% R.V Stofdroog na ongeveer 4 uur en overschilderbaar na ongeveer 15 uur.

Eigenschappen
Dichtheid 1,19 ± 0.05 kg/dm3

Vaste stof gehalte 68 gew.% = 51 vol.%.
Glansgraad Hoge zijdeglans.
Vloei Goede vloei, waardoor een maximale en constante laagdikte wordt verkregen.
Buitenduurzaamheid Zeer goed (± 4 jaar, toegepast in een 3 lagen systeem).

De duurzaamheid wordt in belangrijke mate mede bepaald door de houtsoort, de kwaliteit van
de constructie, de beglazing, het binnenschilderwerk, de wijze van aanbrengen van het product,
de ligging van het object e.d.

Opslag omstandigheden Koel en vorstvrij bewaren (5°C – 30°C).

Levering
Verpakking 1 - 2,5 liter
Kleuren Een groot aantal kleuren uit de Sikkens kleurenwaaier "5051 Color Concept".
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De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Desondanks kunnen wij niet zonder meer
aansprakelijk zijn voor het volgens deze systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door faktoren die buiten onze
beoordeling vallen.
 
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa – Sikkens-Bouwverven.
G. Levisstraat 2, 1800 Vilvoorde – Tel. 02/254.25.00

Werkwijze Kwaliteit van hout
Van hout vervaardigde buitenkozijnen, ramen en buitendeuren dienen te voldoen aan de
voorschriften STS52-1973 van het N.I.H.

Bestaande transparante beitsen (intact, goede hechting)
Cetol Opaque is ook toepasbaar over oude nog intacte transparante beitsen.
Afhankelijk van de toestand van het werk, het behandelde houtwerk goed reinigen en zorgvuldig
schuren. Het is noodzakelijk te schuren vóór het aanbrengen van de eerste laag Cetol Opaque.
Eventuele gebreken herstellen en het gehele werk overstrijken met twee of drie lagen
(afhankelijk van de kleur/kleurverschil) Cetol Opaque.
Tussen de lagen licht schuren!
Voor het verkrijgen van een goed resultaat is het noodzakelijk de lagen zo vlug mogelijk na
elkaar aan te brengen.

Veiligheidsaspecten
Veiligheidsinformatie Zie veiligheidsinformatieblad.


