
Viscositeit Dichtheid NFT 30020 Drogestof in gewicht Droge stof in volume Glans
110 seconden CA 6 1,35 62% 49% mat

Oplosmiddel Pneumatisch Airless Rollen /kwasten
water 1

0
%

5% Niet verdunnen

Stofdroog Vingerdroog Overschilderbaar
15mn 30mn mini 4 heures

ORPHEO PRIMAIRE 423
Antiroest primer op basis van alkyd op

basis van soja en hout olien (lang)

BINNEN/BUITEN

Aantal: 1L - 2,5 L - Tint (s): grijs

BESCHRIJVING: Versie : juni’15
Antiroest primer gebaseerop veresterde plantaardige oliën en zinkoxide (corrosieremmer) ter
bescherming van ijzerhoudende metalen oppervlakken in een gematigd agressieve atmosfeer. Deze
primer hecht op PVC (van andere kunststoffen, maak een test)

CLASSIFICATIE: AFNOR NFT 36 005 - Familie I - klasse 4a

VOORNAAMSTE KENMERKEN:
Laag gehalte aan vluchtige organische stof, lage milieu-impact, lichte geur, na  4 uur overschilderbaar met
alle soorten alle type verf - verdunnen met water.- Opmerkelijke hechting zelfs op ondergronden beschouwd
als "moeilijk" Gemakkelijk te verwerken met kwast, roller of verfspuit.
AANBEVOLEN GEBRUIK:
Ferrometalen, legeringen onderworpen aan oxidatie, PVC.
Primaire op metalen voorafgaande aan "natuurlijke" afwerkingen of waterhoudende.
NIET GEBRUIKEN:
Op vette, vieze, vochtige , zwaar geoxideerde ondergronden, in de zon of op een verwarmd opeervlak.
De temperatuur van de ondergrond moet hoger zijn dan 3 ° C boven het dauwpunt en minder dan 30 ° C
KARAKTERISTIEKEN VAN HET PRODUCT BIJ C°:

Theoretisch rendement per laag op een gladde oppervlakte: 8 m² / L voor 50 micron.
VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGROND VOOR HET SCHILDEREN (Volgens DTU 59.1):
Reinigen, ontvetten, afborstelen van losse roest.
Eventueel roest behandelen met een roestremmend middel (Derwash), daar waar de roest niet met gereedschap te
verwijderen is.

VOORBEREIDING VAN HET PRODUCT :
Roer het product goed door tot met een geschikt hulpmiddel tot een goede substantie.

VERDUNNING:

DROGEN :
Lucht : 23°C – Relatieve vochtigheid : 65 %

VEILIGHEID EN GEZONDHEID : Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
CONSERVATION : 2 jaar in ongeopende originele verpakking (temperatuur> 5 ° C en <30 ° C).
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Administratif, Commercial, Laboratoire et Expédition : 3, bd Eugène Marie 27 800 BRIONNE tel 02 32 43 74 00 - fax 02 32 43 74 07

ve
rf


