
TOEPASSINGEN Allerhande binnenmuren waar een glanzende en uitstekend reinigbare
afwerking vereist is.
Heel goed geschikt voor het overschilderen van glasweefsel of gestructureerde
vliezen.

EIGENSCHAPPEN Uitstekend verwerkbaar.
Goed vloeiend, accentueert de structuur van de ondergrond.
Uitstekend reinigbaar.
Geringe geur.

SAMENSTELLING BINDMIDDEL acrylaat copolymeerdispersie
PIGMENT rutiel titaandioxide en vulstoffen
OPLOSMIDDEL water en filmverbeterende oplosmiddelen

GEBRUIK VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper en vast zijn, zonodig reinigen en/of
herstellen.
Onbehandelde ondergronden in goede staat (pleisterwerk, gipsplaten,
beton)
Een grondlaag OPTIPRIM aanbrengen.
Geschilderde ondergronden met goede hechting
Oude poreuze dispersieverven niet afwassen, niet poreuze (afwasbare)
dispersieverven reinigen met water en FORMULE MC NEUTRAL.
Oude alkydverven afwassen met water en FORMULE MC NEUTRAL
nadien mat schuren en grondlaag OPTIPRIM aanbrengen.
Geschilderde ondergronden in slechte staat:
Slecht hechtende verflagen verwijderen, de ondergrond waar nodig
bijwerken met plamuur en/of vulmiddel en een gepaste grondlaag
aanbrengen (EPOFIX, OPTIPRIM, BISOL,...).
Licht verpoederde lagen of zwaar vervuilde ondergronden (nicotine,
uitgedroogde vochtvlekken,...):
Een isolerende grondlaag BISOL of EPOMUR aanbrengen.
Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven
voorbereidende producten.

VERWERKING

1 à 2 lagen OPTIGLOSS aanbrengen met kwast of rol op een voorbereide
ondergrond.

VERDUNNING

Gebruiksklaar
VERBRUIK

7 - 11 m²/l per laag.
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DROOGTIJDEN

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de
luchtvochtigheid.
Stofdroog na 1.5 à 3 uur.
Overschilderbaar na 8 à 16 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water

SPUITGEGEVENS OPTIGLOSS bij voorkeur niet verspuiten.

KENMERKEN DENSITEIT 1.17 kg/l
VISCOSITEIT 0.33 - 0.38 Pa.s (Physica 2500/s, 23°C)
VLAMPUNT > 55°C
GLANSWAARDE glanzend - 65 - 80 (150µ, ASTM 60°)
VASTSTOFGEHALTE in volume: ca. 38.51 %
BINDMIDDELGEHALTE 34.51 volume %

KLEUREN Wit.
Lichte tinten zijn via MY-MX aankleurbaar vanaf wit.
Andere kleuren op aanvraag via labo.
vanaf wit
enkel lichte kleuren

VERPAKKINGEN STANDAARD 2,5 l - 10 l
MY-MX Lichte kleuren vanaf standaard wit: 2,5 l - 10 l

BEWAARTIJD In ongeopende en originele verpakking is OPTIGLOSS minimum 3 jaar
houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

VOORZORGSMAATREGELEN
EN
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Minimale ondergronds- en omgevingstemperatuur : 5 °C.
Niet toepassen bij een relatieve vochtigheidsgraad van meer dan 85 %.
Vorstvrij bewaren.
Niet geschikt voor het overschilderen van behangsoorten die weekmakers
bevatten (schuimvinyl e.a.)
Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.
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