
Cetol TFF
TRANSPARANTE EN KRASVASTE ZIJDEGLANZENDE PARKETVERNIS OP BASIS
VAN POLYURETHAAN-ACRYLAATHARS DISPERSIE VOOR BINNEN.

Sikkens. Innoveren en Inspireren.

Algemeen
Belangrijkste eigenschappen – Zeer kras- en slagvast.

– Onberispelijke vloei.
– Snelle droging en doorharding.
– Niet vergelend.
– Gemakkelijk verwerkbaar.
– Geurarm.
– Antislip.
– Goed afwasbaar.

Toepassing Waterverdunbare vernis voor parket en houten vloeren binnen. Ook voor het beschermen van
traptreden en kurk binnen.
Door de hoge transparantie wordt het natuurlijke kleurkarakter van het hout benadrukt.

Verwerkingsgegevens
Atmosferische omstandigheden Omgevingstemperatuur: 10 - 30°C

Relatieve luchtvochtigheid: max. 85%
Verwerking Chinex-borstel, Mohair-rol.

Op grote vlakken aanbrengen met een rol.
Applicatiegegevens Voor de eerste laag verdunnen met 10% water.

De volgende lagen onverdund aanbrengen.
Reiniging van het gereedschap Direct na gebruik met water.
Rendement Praktisch: ca. 10 m2/l. Afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, de applicatiemethode

en de vorm van het object.
Droging bij 20°C/65% R.V Stofdroog na ongeveer 1 uur, schuurbaar en overschilderbaar na ongeveer 4 uur, beloopbaar na

ongeveer 12 uur en volledig doorgedroogd na ongeveer 4 dagen.

Eigenschappen
Dichtheid 1,03 kg/dm3.
Vaste stof gehalte Ongeveer 30 gew.% = ongeveer 28 vol.%.
Glansgraad Zijdeglans.
Vloeiing Uitstekend.
Hechting Uitstekend.
Mechanische eigenschappen Zeer kras- en slagvast.
Reiniging Goed reinigbaar met de gebruikelijke huishoudreinigingsmiddelen.
Opslag omstandigheden Koel en vorstvrij bewaren (5°C – 30°C).
Vluchtige organische stoffen(VOS) EU grenswaarde voor dit product (catA/e ) : 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 120 g/

l VOS.

Levering
Verpakking 2,5 liter
Kleur Kleurloos

In de pot is het produkt licht melkachtig van kleur, maar is na droging volledig kleurloos.
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De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Desondanks kunnen wij niet zonder meer
aansprakelijk zijn voor het volgens deze systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door faktoren die buiten onze
beoordeling vallen.
 
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa – Sikkens Bouwverven.
PB 80 -1800 Vilvoorde – Tel. 02/254.25.00

Werkwijze Nieuw of kaal houtwerk binnen
Volledig behandelen met verdunde (+ 5% water) Cetol TFF.
4 uur (23°C/50% R.V) laten drogen.
Schuren (korrel 220 - 240) en ontstoffen.
Voorvernissen met Cetol TFF.
4 uur (23°C/50% R.V) laten drogen.
Licht schuren (korrel 220 - 240) en ontstoffen.
Afwerken met een laag Cetol TFF.
Opmerking: Op traptreden een bijkomende laag Cetol TFF aanbrengen.

Oude vernislagen:
Alle oude lagen verwijderen door schuren of door afbijten. Nawassen met M600. Regelmatig
verse doeken gebruiken.
Schuren en grondig ontstoffen.
Volledig behandelen met verdunde (+ 5% water) Cetol TFF.
4 uur (23°C/50% R.V) laten drogen.
Schuren (korrel 220 - 240) en ontstoffen.
Voorvernissen met Cetol TFF.
4 uur (23°C/50% R.V) laten drogen.
Licht schuren (korrel 220 - 240) en ontstoffen.
Afwerken met een laag Cetol TFF.
Opmerking: Op traptreden een bijkomende laag Cetol TFF aanbrengen.

Veiligheidsaspecten
Veiligheidsinformatie Zie veiligheidsinformatieblad.


