Technische Fiche StucVernisPU
EIGENSCHAPPEN
Transparante, water gedragen 2K polyurethaan vernis voor binnen met anti-graffiti additief. SVPU
geeft een goede chemische weerstand en een verhoogde krasbestendigheid aan Stuc. Beschermt de
Stuc tegen de meeste huishoudelijke vlekken. Een optimale bescherming bekomt men door
voldoende SVPU aan te brengen op een glad gepolierde Stuc.
TOEPASSING
SVPU aanbrengen in min. 2 lagen op een glad en weinig belast oppervlak, tot 3-4 lagen op ruwere en
zwaarder belaste oppervlakken.
Verharder met PU mechanisch mengen, verhouding 1:3. Potlife: 1-2 uur bij 20°C. Voor elke laag
opnieuw product aanmaken. Droogtijd tussen 2 lagen 2-3 uur.
Het is uiterst belangrijk om de 1° laag SVPU onverdund, zeer krachtig én dun uit te rollen in diverse
richtingen.
Opgelet, in hoeken en moeilijk bereikbare plaatsen dient de SVPU ook krachtig uitgerold te worden
om problemen te vermijden.
Op donkere kleuren en grote oppervlakken, oppassen voor overlappingen of baanvorming.
Stofdroog na 30 min., de max. droogtijd tussen 2 lagen zonder tussenschuren is 5 tot 24 uur. Indien
nodig zeer licht manueel opschuren (korrel 220). Vanaf de 2° laag mag de SVPU tot 5% verdund
worden en iets dikker aangebracht worden.
Volledige uitharding na 7 dagen, voordien niet belasten.
ONDERGROND
Uitsluitend op droge Stuc aanbrengen, in normale omstandigheden en Stuc op 1,5 mm dikte, na 24u.
Cond.: > 10 ° C en de relatieve vochtigheid omgeving max. 80%.
SPECIFICATIES
SVPU beïnvloedt de kleur van de Stuc licht, afhankelijk van de kleur.
OPSLAG
Koel en vorstvrij bewaren gedurende 1 jaar.
VERBRUIK
1° laag ± 0,6 liter / 10 m², volgende lagen ± 1 liter / 10 m². Totaal verbruik bij gewone belasting min.
1 liter / 5m², bij hogere belasting of ruwe Stuc een laag meer.
AANBEVOLEN GEREEDSCHAP
Viltrol met max. 5 mm viltvacht.
VEILIGHEID
Damp niet inademen. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.
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).

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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