TECHNISCHE FICHE : StucVernis PU mat en StucVernis PU hoogglans
BESCHRIJVING :
StucVernis PU is een transparante, water verdunbare 2K polyurethaanvernis voor de bescherming van STUC Deco en STUC Granito.
StucVernis PU is toepasbaar op vloeren en wanden. StucVernis PU geeft een goede chemische weerstand en een hogere krasvastheid aan STUC.
StucVernis PU beschermt de STUC tegen de meeste huishoudelijke vlekken. StucVernis PU beïnvloedt de kleur licht, afhankelijk van de kleur.
VERPAKKING :
StucVernis PU is beschikbaar in verpakkingen van 5 liter (3,75 l PU + 1,25 l verharder) en verpakkingen van 1,2 liter (0,9 l PU + 0,3 l verharder).
TECHNISCHE KENMERKEN PU:
Leveringsvorm
: witte vloeistof
Aantal lagen
: minimum 2 lagen. Eerste laag onverdund aanbrengen. Volgende lagen eventueel 5-10% verdunnen met water.
Verbruik
: ca 1 liter / 10 m²/ laag, afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond
Droogtijd
: stofdroog na 15-30 minuten (afhankelijk van de klimatologische omstandigheden) Opgelet: laagdikte x2 = droogtijd x8 !!!!
pH (25°C.)
: 7,7
Densiteit
: 1,02
Verwerkingsvoorwaarden: binnen goed verluchten. Omgevingstemp > 10°C en relatieve vochtigheid omgeving max 80%.
Houdbaarheid
: maximaal 1 jaar in gesloten verpakking in een koele, vorstvrije omgeving bewaren.
Vos-gehalte EU
: max. 7 g/l.
Vaste stof : 32% in gewicht
Gereedschap
: roller
Reiniging gereedschap : water
TECHNISCHE KENMERKEN VERHARDER:
Verhouding
: 3,75 liter PU / 1,25 liter verharder ; 0,9 liter PU / 0,3 liter verharder
pH (25°C.)
: 7,7
Densiteit
: 1,02
Vos-gehalte EU
: 26 g/l. (VOS EU-grenswaarde 140 g/l.)
Vaste stof : 37% in gewicht
ONDERGROND :
STUC Deco en STUC Granito. Alleen aanbrengen op een perfect droge ondergrond!!
GEBRUIKSAANWIJZING :
StucVernisPU wordt in minimum 2 lagen met een vilt rol van max. 5mm, in diverse richtingen uitgerold. De 1° laag dient steeds onverdund, in een
dunne laag, krachtig uitgerold worden. Controleer nadien met een vochtige spons of PU laag dicht is.
Op donkere kleuren en grote oppervlakken, oppassen voor overlappingen.
Verharder met PU al roerend zeer goed mengen, in verhouding 1:3, nadien 10 min. laten rusten (ontschuimen).
1° laag: onverdund aanbrengen. Nadien licht opschuren om luchtbellen of korrels uit 1° laag te verwijderen en ontstoffen.
2° laag: (eventueel verdund aanbrengen) kan gezet worden na 5-24 uur, indien langer gewacht steeds licht opschuren.
Stofdroog na 15-30 min. Volledige uitharding na 7 dagen, voordien niet met water belasten.
Verwerkingsvoorwaarden : binnen goed verluchten. Omgevingstemp min 10°C en relatieve vochtigheid omgeving max 80%.
VOORZORGSMAATREGELEN :
ETIKET - PU
Nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN:
voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. EU verordening 2004/42/EG, max. VOC gehalte 60 g/L (Cat. A/j – SG 2010)
ETIKET – PU VERHARDER.
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen
veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete
oppervlakken. - Niet roken. Inademing van nevel/damp vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende
handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde
kleding onmiddellijk uittrekken. NA INADEMING: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen
vergemakkelijkt. Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. EU verordening 2004/42/EG, max. VOC gehalte 60 g/l.
Opmerking :
Stoopen & Meeûs neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar producten, maar neemt geen enkele
verantwoordelijkheid m.b.t. de verwerking van deze producten.
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