Technische Fiche StucVernisSolventPU
EIGENSCHAPPEN
Transparante, snel drogende, solvent gedragen 2K polyurethaan vernis voor interieur.
StucVernisSolventPU (SVSPU) geeft een goede chemische en fysische weerstand aan Stuc. Beschermt
de Stuc tegen de meeste huishoudelijke vlekken, bij voldoende laagdikte.
TOEPASSING
SVSPU aanbrengen in min. 2 lagen, waarbij de 1° laag redelijk verzadigd moet aangebracht worden
om aanzetten te voorkomen (afhankelijk van de structuur en belasting ev. extra lagen aanbrengen).
Verharder met PU mechanisch mengen, verhouding 1:10. Potlife: 8 uur bij 20°C.
Met rol wordt de SVSPU in meerdere opeenvolgende lagen egaal uitgerold in diverse richtingen, met
een tussentijdse droogtijd van min. 60 min. Stofdroog na 20 min. Op donkere kleuren en grote
oppervlakken, oppassen voor overlappingen. Controleer nadien of de SVSPU volledig dicht is.
Volledige uitharding na 7 dagen, voordien niet met water belasten.
ONDERGROND
De ondergrond moet schoon en volledig droog zijn.
Cond: 15-25°C en de relatieve vochtigheid omgeving 40-70%.
SPECIFICATIES
SVSPU verdonkert de kleur van de Stuc licht, afhankelijk van de kleur.
OPSLAG
Op een goed geventileerde plaats, koel en vorstvrij te bewaren gedurende 1 jaar.
VERBRUIK
Circa 1 liter/5 m²
AANBEVOLEN GEREEDSCHAP
Schuim lakrol.
VEILIGHEID
Gevarenaanduidingen:
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Schadelijk bij contact met de huid. Schadelijk bij inademing.
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan
slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid
veroorzaken. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Kan dodelijk zijn
als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Voorzorgsmaatregelen:
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. Inademing van damp,
spuitnevel vermijden. Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
Beschermende handschoenen, oogbescherming dragen. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of
een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Huid met water afspoelen/afdouchen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. NA INADEMING: het slachtoffer in
de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij onwel voelen een
ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bevat: n-Butylacetaat, Xyleen (mengsel), 4-Metyl-2-pentanon. EU verordening 2004/42/EG, max. VOC gehalte
499 g/L (Cat. A/h – SG 2010).
OPMERKING
Stoopen & Meeûs neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar producten, maar neemt geen enkele
verantwoordelijkheid m.b.t. de verwerking van deze producten. Gelieve steeds de technische fiche van het
product te raadplegen op de website.
E: info@stoopen-meeus.com
T: +32 (0)3 825 00 55
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