
BESCHRIJVING

Authentic Wall Silk is een watergedragen zijdeglanzende muurverf met uitstekende
schimmelwerende en schrobvaste eigenschappen. Het is een doorschilderverf met een uiterst strakke
vloei.

TOEPASSING

Authentic Wall Silk is geschikt als doorschilderverf voor houtwerk, binnenmuren en plafonds in
pleisterwerk, gipskartonplaten, metselwerk en dergelijke. Kan ook aangebracht worden op reeds
geschilderde oppervlakken.

EIGENSCHAPPEN

- Watergedragen
- Schimmelwerend
- Doorschilderverf
- Vroege waterresistentie
- Perfect afwasbaar
- Gemakkelijk te verwerken
- Zeer strakke vloei
- Waterdampdoorlatend
- Reukarm
- Schrobvast conform norm DIN53778

KLEUREN

Kleuren : ?Standaard ( Ready Mix )
Wit
?Basissen voor PAINTFACTORY kleurenmengsysteem
Pastel (P) Deep (D) Transparant ( TR)
Zo goed als alle kleuren mogelijk.
?Speciale kleuren :
Contacteer PAINTFACTORY voor verdere inlichtingen.
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ONDERGROND, VOORBEREIDING EN
GRONDLAGEN

De meeste verfproblemen doen zich voor door een slechte voorbereiding of applicatie. Door een
goede oppervlaktevoorbereiding help je het verfsysteem in langdurige bescherming.

VERWERKING EN
VERDUNNING

 

- Met kwast (langharige kwast) of met viltrol. Verf is gebruiksklaar, max 5% verdunnen.
- Conventionele spuit

Nozzle 2,0 – 2,5 mm
Druk: 5 bar
Verdunnen tot max 10%

- Met Airless: verf is gebruiksklaar, max 5% verdunnen indien gewenst.

Nozzle 0,28 – 0,38 mm
Druk : 100-130 bar
Spuithoek: 25°-40°
Temperatuur voor verwerking dient tussen 8°C en 40°C te liggen (lucht, oppervlak en materiaal).
Lage temperaturen en hoge vochtigheid verlengen de droogtijd. Relatieve vochtigheid max 85%.

TECHNISCHE DATA

  Bindmiddel technologie               Acrylaat compolymeren

Vaste stoffen in volume% 38.46 %

Vaste stof in gewicht % 54.26 %

Verbruik 9-11 m²/L

Natte laagdikte 38 µm

Droge laagdikte 99 µm

Droogtijd : stofdroog 20°C 30 min.

Overschilderbaar na 20°C 4u - 48u bij gladde oppervlakkenu

Volledig uitgehard 20°C 7 dagen
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Glans zijdemat

Densiteit 20°C 1.31 Kg/L

Dekkrachtklasse 1

Natte Schrobvastheidsklasse 1

HOUDBAARHEID

Vorstvrij en droog bewaren in oorspronkelijke ongeopende verpakking bij minimum 5 ° C en max 40
° C blijft de verf tenminste 1 jaar houdbaar.

TECHNISCHE RAADGEVINGEN

Het is aan te raden bij moeilijke ondergronden contact op te nemen met de fabrikant omdat niet alle
in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen opgenomen worden in
deze technische che. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek.
Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen,
daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard
van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige
verwerker vragen.

BEPERKINGEN

- Niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en oppervlak onder de 5°C is.
- Relatieve vochtigheid max 80%
- Raadpleeg steeds veiligheidsinformatieblad

VEILIGHEID EN
HYGIENE

Zie Veiligheidsinformatieblad. Buiten bereik van kinderen houden.

REINIGING
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Water, het is aanbevolen uw gereedschap achteraf te behandelen met YOB Brushcon om
roestvorming en de conditie van de haren hoog te houden.
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