TECHNISCHE FICHE

Houtplamuur
PRODUCTBESCHRIJVING

Poeder, aan te lengen met water (1/3) om een harde
houtplamuur te bekomen. Uitermate geschikt voor het herstellen
van grotere scheuren en gaten in alle houtsoorten, meubelen,
parket en alle houtwerk. Het product is vrijwel reukloos en
wegens zijn samenstelling, modern en ecologisch te verbruiken.
Niet ontvlambaar, niet giftig. Lange bewaartijd na aanmaak: 3 tot
4 dagen in gesloten verpakking (onbeperkt mits heraanmaak).
Droogt zonder inkrimping en barsten tot 3 cm dikte. Neemt uitsluitend nakleuringen op water- of alcoholbasis aan, maar kan
ook aangemaakt worden met gewone waterbeits in plaats van
water om na droging een gepaste houttint te bekomen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bevat houtmeel en dierlijke en plantaardige lijmen.
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VOORBEHANDELING

Het te behandelen oppervlak goed schuren, losse stukken verwijderen, stofvrij maken en bevochtigen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Het poeder verdunnen met water of waterbeits. Verhouding:
1 eenheid water op 3 eenheden poeder. Goed mengen en ongeveer
15 minuten laten rusten om een goede inwerking te bekomen.
Aanbrengen in één keer tot 3 cm dik.

DROOGTIJD

Afhankelijk van de grootte van de herstelling en de luchtvochtigheid: 1 tot 8 uur.
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
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NABEHANDELING

Glad schuren en afwerken met de nodige afwerkingsproducten.

PRODUCTINFORMATIE

Beschikbaar kleur: enkel kleurloos. Houdbaarheid: in gesloten verpakking, niet aangemaakt, onbeperkt houdbaar.
Belangrijk: goed de verhouding voor dosering tot aanmaak
respecteren, steeds laten opstijven! DIT PRODUCT IS BIOLOGISCH
AFBREEKBAAR EN VALT NIET ONDER EEN GEVARENKLASSE.

