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Weerbestendige verf  455 
Zijdeglanzend, voor buiten, schimmelwerend, oplosmiddelvrij 
 
Gebruik: 
Ademende lakverf voor alle hout constructies buiten. Goed geschikt voor ruw gezaagd hout. 
 
Technische eigenschappen: 
Goed dekvermogen. Zorgt voor een viskeus elastische, thermoplastische coating. Waterdampdoorlatend. 
Niet geschikt voor vensteraanslagen, zitvlakken en vloeren. Niet geschikt voor horizontale oppervlakken 
buiten in weer en wind! 
 
Samenstelling: 
Natuurwit, zijdeglanzend. 
 
Samenstelling: 
Plantaardige oliën, talkpoeder, kieselgoer, kaolien, bariet, zinkoxide, aarden mineraalpigmenten, 
loodvrijedroogstoffen. Zonder oplosmiddelen. Zonder toevoeging van etherische 
oliën. Voor meer details over de samenstelling vraag een volledig overzicht bij uw handelaar. Het VOS-
gehalte van dit product is max. 390 g/l. De Europese limietwaarde is 400g/l (categorie E vanaf 2010). 
 
Uitvoering: 
Strijken, rollen, spuiten. Temperatuur in de ruimte moet boven 15°C zijn. 
 
Verbruik: 
50 - 60 ml/m2 per laag op geschaafd of geschuurd hout. Op ruw gezaagd hout is het verbruik lichtjes hoger. 
Zuinig aanbrengen om problemen bij het drogen te vermijden! 
 
Droogtijd bij normaal klimaat: 
Stofdroog na ca. 12 uur. Droog en opnieuw bewerkbaar na 16 - 24 uur. Dit systeem heeft bij het drogen 
voldoende zuurstof uit de lucht nodig. Zorg daarom voor een goede verluchting. Eventueel een ventilator 
gebruiken om geurvorming te vermijden. 
 
Verdunning- en reinigingsmiddel: 
Ultranature verdunning. Het product is gebruiksklaar. 
 
Opslag: 
Origineel in gesloten verpakking ten minste 5 jaar houdbaar. Koel, droog en gesloten bewaren 
 
Risicoklasse: 
Valt weg. 
 
Aanwijzingen en veiligheidsraadgevingen: 
Het product is brandbaar! Bij de verwerking verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Wegens het gevaar 
van zelfontbranding met weerbestendige verf doordrenkte vodden in water dompelen, lange tijd laten 
drogen en met het huisvuil verwijderen. Bij gebruik van spuitapparaten een goedgekeurd 
ademhalingstoestel dragen. Ook natuurlijke verfmiddelen buiten het bereik van kinderen bewaren. 
Overschot niet gewoon op de grond of bij het afvalwater gieten. 
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Goed roeren voor gebruik! 
 
Al deze aanwijzingen zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Dit technische fiche wordt ter 
informatie en advies gepubliceerd. 
Geen enkel juridisch recht kan hierover reclameren. 
In geval van twijfel kunt u zich melden bij de tussen- handelaar, groothandel of fabrikant 
Na elke update verliest het vorige fiche zijn geldigheid 
 
Ecobati 
Z.I. des Hauts Sarts 
25, Première avenue 
4040 Herstal 
http://www.ecobati.be 
info@ecobati.be 
http://www.thermofloc-benelux.com 
Tel. : 0032(0)4/246.32.49 
Fax : 0032(0)4/247.06.07                                                                Oktober 2007 
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