Tassili Satin plus gebruiksaanwijzing
Satin Plus is een zijde-glansverf. Deze verf is geschikt voor ondergronden binnen, zoals houtwerk,
reeds geschilderde oppervlakken, behang, stucwerk, glasvlies behang, kalkpleister, gipsplaten,
fermacel, beton, etc. Het rendement van deze verf ligt op ongeveer 15 tot 18m², afhankelijk van de
ondergrond.
Voorbereidend werk
De te schilderen ondergrond dient schoon en droog te zijn. Indien nodig afnemen met water met
Allbäck lijnoliezeep (1dl per 10 liter water), afspoelen met water en laten drogen.
Op sterk zuigende vlakken zoals bijvoorbeeld, stucwerk, gips, glasvezelbehang, reparatieplekken,
onregelmatige ondergronden, kaal hout etc. eerst voorbehandelen met Tassili primaire. Voor het beste
resultaat wordt Tassili primaire altijd aanbevolen.
Schilderen
U kunt de verf aanbrengen met rollers, kwasten en verfspuit. Na 30min. stofdroog.
Na 24 uur (20˚C) is de verf overschilderbaar. Na ongeveer 10 dagen is de verf voldoende uitgehard
om te kunnen schoonmaken.
Roer de verf om voor gebruik. Eventueel te verdunnen met een beetje water, afhankelijk van de
ondergrond. Bij zuigende ondergronden wel water toevoegen en bij gladde niet.
Voor spuitwerk ongeveer 10% water toevoegen aan de verf.
Gereedschap en handen kunt u schoonmaken met water en (Albäck lijnolie)zeep of een ander zacht
wasmiddel.
Voorzorgsmaatregelen
Niet schilderen op een vochtige ondergrond, een verwarmde ondergrond of bij temperaturen lager
dan 12 ° C..
Kenmerken en prestaties van het product bij 20 ° C
Hardheid en wasbaarheid: goed hard na het drogen (ca.10 dagen) - Hechting: uitstekend
Houdbaarheid
2 jaar in de originele verpakking. Vermijd extreme warmte en kou.
Na deze periode ook nog te gebruiken, maar controleer de verf op geur en hoe het er uit ziet.
De belangrijkste milieukwaliteiten
Het product is in essentie gemaakt ( behalve de conserveringsmiddelen en additieven) van natuurlijke
en getransformeerde natuurlijke stoffen.
Bevat geen petrochemische oplosmiddelen.
Zeer lage C.O.V. (2 g / L)
Product is niet schadelijk.
Lichte geur van plantaardige olie.
Zeer lage impact op het milieu (Life Cycle Analysis).
Verpakking en verfresten worden beschouwd als huishoudelijk afval.
Dit product wordt gecontroleerd door Ecocert Greenlife.
Ingredienten
98% van de bestanddelen van dit product zijn natuurlijk of van natuurlijke oorsprong
Deze verf is een emulsie op basis van natuurlijke onbewerkte plantaardige oliën.
Samenstelling: standolie van zonnebloemolie (1) olie, hennep (1), stand-olie, ricineenolie (1),
calciumcarbonaat (1) water (1), kaolien (1), titaandioxide (2), zinkresinaat (2), siccatief (3), amine
villen (3), plantaardig antischuimmiddel (1), isothiazolinonen, conserveermiddelen goedgekeurd door
FDA en BgVV (3), natrium (2), verdikkingsmiddel op basis van cellulose (2
79% van de totale ingrediënten zijn van natuurlijke producten (1), 19% van natuurlijke oorsprong (2),
2% is deels of helemaal synthetisch (3)
Gezondheid en veiligheid:
Zie het veiligheidsblad/safety datasheet, te vinden op: www.natuurlijk-kleurrijk.nl

info@natuurlijk-kleurrijk.nl | www.natuurlijk-kleurrijk.nl | 070 362 30 52 | 06 41 852 557

