TECHNISCHE FICHE

Aquafix sealer
PRODUCTBESCHRIJVING

Goed vullende, watergedragen één-komponent primer, voor rolapplicatie. Algemene grondlaag voor parket om verder af te
werken met Aquafix systemen.

TECHNISCHE GEGEVENS
1,05
30” (DIN 4 mm/20°C)
35%
zie bijhorende veiligheidsfiche

DENSITEIT
VISCOSITEIT
VASTE STOFGEHALTE
ETIKETTERING

CONFORM DE EUROPESE DECO-PAINT NORM 2010 EN ARBO WETGEVING (NL)

AANWENDING

Omwille van haar elasticiteit, geschikt voor moeilijke houtsoorten,
voor parket geplaatst op vloerverwarming, vloertegels… Minimaliseert het opruwen van de vezel. Voorkomt uitbloeden van
tannine (bv bij eik).

5L

VOORBEHANDELING

Ondergrond: massief hout, gefineerd hout en kurk. Eerst het hout
voorschuren, eindigend met korrel 120-150 en nadien schuurstof verwijderen. Hoe fijner geschuurd, hoe minder opruwing. Indien een
mindere opruwing gewenst wordt, eerst het hout benatten, laten
drogen en dan eerst opschuren.

GEBRUIKSAANWIJZING

Aquafix Sealer goed schudden voor gebruik. Rijkelijk aanbrengen
Aquafix Mono, Aquafix Magic en Aquafix Project 2K zonder
tussenschuren. Aan te raden is het product niet op de grond te gieten,
maar rechtstreeks uit de verpakking te gebruiken. Niet gebruiken
bij temperatuur onder de 15°C.

DROOGTIJD

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven
gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen
en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld
naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient
de toepassing van dit product te toetsen aan de voor
hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.
Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen
garantie afgeleid worden.

Produced by Debal Coatings nv
Industrieweg 29 - 8800 Beveren-Roeselare
België
tel. +32 (0) 51 30 11 40
fax +32 (0) 51 31 26 48
ciranova@ciranova.be

Droog na 2 à 3 uur. De droogtijden zijn sterk afhankelijk van de
hoeveelheid die opgebracht wordt, temperatuur, luchtvochtigheid
en ventilatie. Dikke lagen en hoge luchtvochtigheid benadelen de
droogtijd. Door een hogere temperatuur en een goede ventilatie
wordt de droogtijd bevorderd.

UITSTRIJKVERMOGEN
10 -12

PRODUCTINFORMATIE

Houdbaarheid: 18 maanden in originele gesloten verpakking.
Gevarenklasse VbF: geen. Gevarenklasse GGVS/E: geen.

BIJZONDERE MELDINGEN

Alleen roestvrije materialen gebruiken. Steeds alle materiaal na
gebruik onmiddellijk met water reinigen. Aquafix Sealer is niet
vorstbestendig en dient boven de 5° C gestockeerd en vervoerd
te worden. Sommige waterkleuren kunnen na gebruik opbloeden,
steeds eerst een proefkleuring maken.
Watergedragen lak vertoont snel velvorming bij contact met de
lucht, indien nodig vooraf filteren. Opgelet: dit product mag niet
in riolering gegoten worden.

