SCALP

PRIMER

36

Primair isolerend product in waterige oplossing voor VERNASONV PU 31 et VERNAEAU PU 16.
I/ Voor welke behandelingen kan dit product gebruikt worden?
SCALP PRIMER 36 is bestemt om een tussenlaag aan te brengen tussen de het oppervlak van de
ondergrond en de laag of lagen verf of vernis. Het kan gebruikt worden om de graffiti op de ondergrond
af te zonderen alvorens verf aan te brengen. In geval van de polyurethaan vernissen « VERNASOLV PU
31 » en « VERNAEAU PU 16 », zal het een vochtig uitzicht van de ondergrond voorkomen.
II/ Voordelen van het produkt
 Product met zeer hoge isolatiewaarde.
 Sneldrogend.
 Geurloos

 Micro Poreus
 Kleurloos.

III/ Fysisch-chemische karaktereigenschappen
 Acryl polymeer in waterachtige oplossing.
 Witte vloeistof.
 Soortelijkemassa 1,05 g/cm bij 20° C
 pH : 8
 Niet vorstbestendig
 Vlampunt : Geen
IV/ Praktische tips bij begruik
1. Verdunning : Klaar voor gebruik.
2. Aanbevolen gereedschap bij het aanbrengen : Rol, eventueel verstuifbaar met de airless.
3. Werkwijze : SCALP PRIMER 36 bij voorkeur in 2 dunne lagen aanbrengen, vermijd overtollige
hoeveelheden. Laten drogen en de behandeling een tweede keer uitvoeren.
4. duur van de behandeling : Kan na gemiddeld 24 uur overschilderd worden(afhankelijk van de
omgevingstemperatuur).
5. Omgevingstemperatuur : Van 5°C tot 50°C. Bij de uiterste temperaturen rekening houden met de
verminderde doeltreffendheid van het product.
6. Verbruiksrendement : 80 tot 130 g/m volgens de ondergrond.
V/ Voorzorgen bij aanbrengen
1. Bescherming van de ondergrond : Niet aanbrengen op ondergrond die niet voorzien is om afgeschermd
te worden.
2. Bescherming van de gebruiker : In geval van contact onmiddellijk de ogen en de handen met water
spoelen en wassen. De dampen niet inademen. Handschoenen dragen.
VI/ Reinigen van de gereedschappen
Na elk gebruik dienen de gereedschappen onmiddellijk in ruim water gereinigd te worden.
VII/ Verpakking en stapeling, stockering
 In 5 Kg verpakking verzamelbox van 4 X 5 Kg
 In 20 Kg verpakking, palet van 24 X 20Kg
Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate
aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het produkt uit te
testen
SCALP E49a

Création: Juin2000/1236

Mise à jour : Mars 2009

