Technische Fiche

parketvernis UA
Productbeschrijving
Parketvernis UA is een één-componenten polyurethaan vernis op
solventbasis. Parketvernis UA is speciaal ontwikkeld voor het beschermen van houten vloeren die intensief gebruikt worden zoals commercïele ruimtes. Er kan ook nog een verharder worden
toegevoegd om de chemische en mechanische bestendigheid te
verhogen.

Technische gegevens
Verdunning

White spirit

vaste stoffen

+/- 52% in gewicht

viscositeit

+/- 150-200 sec - DIN 4

Glansgraden

mat, satijn, glanzend

Voorbehandeling
Het te behandelen oppervlak moet proper zijn. Indien nodig moet
men de vloer eerst schuren en ontvetten.

Gebruiksaanwijzing

1L

5L

Breng de vernis aan met een borstel of rol. Het is aangeraden om
3 lagen aan te brengen. Tussenschuren tussen de verschillende
lagen met korrel 180. Om een nog beter resultaat te bekomen,
kan men een verharder aan de vernis toevoegen (5%). Meng de
harder in de vernis en laat 15 minuten rusten. Na het mengen met
de verharder is de potlife +/- 4 uur. Nadien kan men het product
niet meer gebruiken.

Droogtijd
- Stofvrij na +/- 1 uur
- overlakbaar na 8 uur
- belastbaar na 24u

Uitstrijkvermogen
+/- 8-10 m²/liter per aangebrachte laag.

nabehandeling
Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele
gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange
ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en
kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product
te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden
en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische
beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.
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Voor regelmatig onderhoud kan u onze Hard Floor Fresh gebruiken. Indien er vlekken moeten verwijderd worden kan u de Hard
Floor Cleaner gebruiken.

Productinformatie
Houdbaarheid: 1 jaar in gesloten originele verpakking.

