Hout

Afwerking

Technische fiche

VENTI 3PLUS SATIN ZQ
Zijdeglanzend één-pot-systeem

Synthetisch "één-pot"-systeem voor alle houtsoorten op basis van alkydharsen voor
buitengebruik. Zijdeglanzend.
Toepassing
Buiten op alle houtondergronden (grond-, tussen- en afwerklaag).
Als tussen- en afwerklaag op voorbehandelde metalen en harde overschilderbare
kunststoffen (PVC).
Eigenschappen
Vochtregelend systeem: laat vochtdiffusie probleemloos gebeuren.
Weersbestendig verfsysteem, langdurige bescherming.
Soepele, elastische laag.
Thixotropisch ingesteld : hoge laagdikte en goede kantendekking.
Gemakkelijk verwerkbaar en sneldrogend.
Aromatenvrij.
Opmerking: vergeling

elke verf op basis van alkyd zal bij binnentoepassing, in wit en pasteltinten, onder
invloed van warmte en het ontbreken van rechtstreeks daglicht vergelen.

Technische data
Dichtheid

Ca 1,24 kg/l

Bindmiddel

Alkydhars

Pigmentatie

Rutiel Titaandioxyde en speciale vulstoffen.

Glans

Zijdeglanzend.
De definitieve glansgraad wordt bereikt na 2 à 3 weken.

Kleur

Aankleurbaar via het Herbol "LACK IN LACK" Color Service Systeem
Beschikbaar in wit + basis LA1 + basis LA2 + basis LA3

Verpakkingen

basis in 1 en 2,5 L (wit in 0,75 en 2,5 L)

Opslag

In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats

VOS-EU-grenswaarde

EU-grenswaarde voor dit product (cat A/d) : 400 g/L (2007) / 300 g/L (2010). Dit
product bevat max. 299 g/L VOS.

Vaste stofgehalte

In volume ca 64 %; in gewicht ca 77 %

Verwerkingsdata
Verwerking

Borstel, rol. Niet spuiten.

Verwerkingsdata
Verwerkingsomstandigheden

Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na
de verwerking.
Aandacht: rechtstreekse zonnestralen, regen, nevel, dauw en sterke wind
vermijden.

Theoretisch rendement

Ca. 100 ml/m per laag

Droogtijden (bij 23°C en 50% RV)

Stofdroog: na ca. 3 uur.
Kleefvrij: na ca. 6 uur
Overschilderbaar na ca. 8 à 12 uur.
Belastbaar: na ca. 1 à 2 dagen
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Reiniging van de gereedschappen Herbol-KUNSTHARZ-VERDÜNNUNG V40 of white spirit
Veiligheidsinformatie
Vlampunt

> 23°C DIN 53213

Transportcode

UN1263 PAINT VSE (ADR 2.2.3.1.5)

R en S zinnen

R 10
R 52/53
R 66
S2
S 16
S 23
S 24/25
S 46
S 51

Algemeen

Ontvlambaar
Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in
het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten
veroorzaken.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid
veroorzaken.
Buiten het bereik van kinderen bewaren.
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
Gas/Rook/Damp/Nevel niet inademen.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en
verpakking of etiket tonen.
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen.
Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen.
Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden etc. kunnen
gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde
ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

Systeemopbouw
Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het
object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de
prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld.

VENTI 3PLUS SATIN ZQ

Systeemopbouw
Voorbereiding van de ondergrond Ijzer en staal
(onbehandeld)
Overschilderbare harde
kunststoffen

Aluminium

Hout
Verfsysteem ***

Roestvrij maken tot een duidelijke metaalglans
zichtbaar is. Ontvetten. Steeds 2 grondlagen
met Herbol-ALLGRUND ZQ of met HerbolHYDROPRIMER aanbrengen.
Ondergrond met een mengsel van 10 l water, 1/2
l 25%-ige ammoniakoplossing, 2 kroonkurken
afwasmiddel met een Scotch-Brite spons nat
schuren. Er onstaat een fijne schuimlaag,
ongeveer 10 min. laten inwerken. Aansluitend
nogmaals schuren. Daarna grondig afspoelen
met klaar water. Goed laten drogen.
Steeds 2 grondlagen met Herbol-ALLGRUND
ZQ of met Herbol-HYDROPRIMER aanbrengen.
Oppervlakken grondig reinigen en ontvetten
met nitro-verdunning, schuren met nylonof perlonvlies, tot volledige verwijdering van
de corrosievlekken.Steeds 2 grondlagen
met Herbol-HYDROPRIMER of met HerbolHERBOL-2K-EPOXI-PRIMER aanbrengen.
Na voorbehandeling een grondlaag met HerbolVENTI 3PLUS SATIN ZQ.
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De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van
de onderzoekstechniek samengesteld.
Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter
geen aansprakelijkheid aanvaard worden.
Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.
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