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Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert
echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Informeer bij de Afdeling Techniek of er geen recentere
versie van de Technische Productinformatie is uitgegeven.

Productomschrijving

Dialcolor is een meerkleurige spuitbare, reukloze, watergedragen, decoratieve wandafwerking op basis van
een acrylaat bindmiddel.

Eigenschappen

Sneldrogend
Geurarm
Vergeelt niet
Schrobvastheid > klasse 1 volgens DIN EN 13300

Gebruik/toepassing

Dialcolor is geschikt als meerkleurige wandafwerking die in één bewerking aan te brengen is, mits de
ondergrond egaal van kleur is.
Voor binnendecoratie van lokalen, kamers en kantoren, maar ook van ziekenhuizen, scholen, hotels,
sporthallen e.d. Een zeer snelle ingebruikname van de ruimten is hiermee mogelijk door de lagedruk
spuitapplicatie en snelle droging.

Technische eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden : 8855
Dichtheid : 1,2  kg/dm³
Volumepercentage vaste stof : 39%
Glans : zijdeglans
Leverbaar in de kleuren : zie de Dialcolor kleurdocumentatie

Verwerking van het product

Verwerkingscondities
Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het
product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85%.

Lagedruk spuitapparatuur met uitwendige verstuiving
Type verdunning : water
Volumepercentage verdunning : gebruiksklaar
Reinigingsmiddel : direct na gebruik met handwarm water
Nozzle druk/ opening : 1,8 bar/2,5-3 mm

Droogtijden bij aanbevolen laagdikte, 20°C en 65% R.V.
Droog : ca. 2 uur
Overschilderbaar : ca. 15 uur
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Theoretisch rendement
Bij dekkend spuiten 3-5 m²/liter, afhankelijk van de zuiging en de structuur van de ondergrond.
Het praktische rendement is te bepalen door het aanbrengen van een proefvlak voor aanvang van de
werkzaamheden.

Opmerkingen:
Door verschillen in nozzle grootte, luchtdruk en de afstand tot het te spuiten object tijdens applicatie kan het
eindresultaat afwijken van de in de waaier weergegeven structuur.
Dialcolor voor gebruik oproeren met de hand, nooit mechanisch.

Systeeminformatie

Nieuw werk
Dialcolor wordt toegepast op elk schoon, droog, deugdelijk en stofvrij oppervlak.
Licht poreus, nieuw metselwerk of beton: de zuiging verminderen door een laag Dialprim aan te brengen.
De ondergrond dient egaal van kleur te zijn alvorens deze te behandelen met Dialcolor. Als grondlaag wordt
geadviseerd Globatex Classic of Magnatex Mat SF toe te passen.
Ondeugdelijk of poederend nieuw metselwerk of beton: losse deeltjes verwijderen door borstelen. Fixeren
met Dialprim.

Onderhoud bestaand werk
Ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Loszittende lagen verwijderen door middel van
schuren, schrappen of borstelen.
Kaalgekomen plaatsen eventueel voorstrijken met Dialprim.
Plaatselijk bijwerken is nagenoeg niet mogelijk. Het is dan ook aan te raden bij beschadigingen over een
afgebakend deel reparaties uit te voeren en dit deel geheel over te spuiten.

Veiligheid/wetgeving

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden : 8855
Vlampunt volgens ISO 1516 : > 100°C
VOS-EU-grenswaarde : cat. A/k  < 100 g/l

De in deze Technische Productinformatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen
geldende op de datum van uitgifte.
De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a.
gezondheid, veiligheid en milieu.
Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of www.veiligmetverf.nl

http://www.veiligmetverf.nl/
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Artikelgegevens

Houdbaarheid : In onaangebroken verpakking tenminste 6 maanden.
Vorstvrij bewaren.

Verpakking : 15,5 liter

Akzo Nobel Decorative Coatings bv
Trimetal Bouwverven

Rijksstraatweg 31, 2171 AJ Sassenheim, Nederland
 Afdeling Techniek, tel. 071 - 7119940

 Internet: www.trimetal.nl

http://www.trimetal.nl/
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