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PLAFOND MONOLAAG MAT
1. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
Productinformatie

Plafond monolaag mat is een watergedragen emulsieverf met een uitzonderlijk
dekkend vermogen, zeer wit, gemakkkelijk aan te brengen en geurarm.
Dekt in één enkele laag en geeft een rijke, matte, duurzame en blijvend witte
afwerking aan uw plafonds. Ook geschikt voor binnenmuren.

Toepassingsgebied

Cement, beton, baksteen, plaaster.
Zuiver gemaakte geschilderde oppervlakken.
Behangpapier (eerst een test uitvoeren)

Samenstelling

Pigment: Lichtecht, loodvrij.
Bindmiddel: Acrylaat copolymeer in emulsie.
Solvent: water

2. FYSISCHE KENMERKEN
Droogtijd

Plafond Monolaag Mat

Eén laag op standaard dikte: 2 tot 4 uur
Duimdroog: 30 minuten
Overschilderbaar: 1 laag volstaat.
Droogtijden variëren naargelang vochtigheidsgraad en temperatuur, bv. in
koude, vochtige omstandigheden zal het drogen langer duren.
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Kleur(en)

Wit
Aspect: Mat

Verpakking

2.5 l – 5 + 1 l - 10 l

Vlampunt

Niet van toepassing.

3. VERWERKING

Voorbereiding
ondergrond

Het oppervlak moet zuiver, droog en vrij van alle slecht hechtende verfdelen,
vuil, vet en boenwas zijn. Waar nodig moet de ondergrond voldoende worden
geschuurd met het gepaste schuurpapier en vrij van stof gemaakt worden.
Indien na aangepaste voorbereiding de ondergrond nog poederig blijft, de
geschikte Dulux Primer gebruiken. Nieuw hout en metaal eerst behandelen met
de gepaste Dulux Primer.

Systeem

Voorbehandeling: Gebruik de geschikte Dulux Primer op poreuze en
poederige ondergronden of een eerste laag Dulux Plafond Monolaag
met 25 % verdund aanbrengen.
Afwerking: meestal volstaat 1 laag Dulux Plafond Monolaag Mat.

Rendement

8 tot 10 m² per liter peer laag naargelang de poreusheid en de kleur van de
ondergrond.

Toepassing

Enkel borstel of rol met halflange haren (12 mm).

Reiniging van het
materieel

Alle materiaal met zuiver water reinigen onmiddellijk na gebruik.

Bewaring

Een dun laagje water op het oppervlak van de verf gieten en de bus
zorgvuldig sluiten. Vorstvrij bewaren.
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4. VOORZORGSMAATREGELEN
PRODUCT OP WATERBASIS
Zorg voor voldoende verluchting gedurende aanbrengen en drogen.
De spuitnevel en dampen niet inademen.
Bij verspuiten binnen, de aangepaste ademhalingsbescherming dragen.
De aangepaste oogbescherming dragen tijdens het aanbrengen.
Bij contact met de ogen, onmiddellijk met overvloedig water spoelen en
medische hulp raadplegen.
Spatten op de huid afwassen met water en zeep.
De bus goed gesloten houden.
Buiten het bereik van kinderen bewaren.
Beschermen tegen vorst en extreme temperaturen.
Niet in riolen of waterlopen gieten.
Bevat geen toegevoegd lood.
De gegevens die in het document voorkomen zijn het resultaat van methodische opzoekingen die door de praktijk bevestigd
werden. Ze worden slechts als richtlijnen aangegeven. Gezien de grote verscheidenheid van de toepassingen en van de
wijze waarop het product kan aangebracht worden, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden; wij verwijzen hier naar
onze algemene verkoopsvoorwaarden.
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