
the strong connection

PRODUCTTYPERING

Basis   Oplosmiddelvrije transparante afwerklaag op basis van acrylaatdispersies.

Consistentie   Vloeibaar.

Kant-en-klaar
Kleurverdiepende werking
Lichte glans
Eenvoudig op de wand te verwerken
Zeer zuinig in verbruik

TOEPASSING

Gebruiksklaar product voor het aanbrengen van een transparante bescherming en kleurverdieping op 307 WallDesign.

VERWERKING

Gereedschap   Microvezelroller 9 mm.

Opslag   Koel en vorstvrij opslaan (tussen 5⁰ - 25 ⁰C).

Houdbaarheid   Minimaal 12 maanden, in onaangebroken verpakking.

Droogtijd   24 uur na de laatste laag.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondergrond:

Alvorens 308 WallDesign Finish aan te brengen, dient de 307 WallDesign aangebracht te zijn conform de stappen in de betreffende
gebruiksaanwijzing en volledig te zijn gedroogd.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact
opnemen met onze afdeling Technische Adviezen T +31 (0)75 627 16 30.

Gebruiksaanwijzing:

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid   Niet brandbaar.

Verbruik   Ca. 50 g/m² per laag.

Vorstbestendigheid   Nee.

308
WALLDESIGN FINISH
Transparante beschermlaag en kleurverdieper voor 307
WallDesign.
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Zorg voor een kamertemperatuur van ca. 15 - 20 ⁰C. Schudden voor gebruik.
308 WallDesign Finish is zeer eenvoudig aan te brengen met een schone 9 mm microvezelroller. Deze afwerking geeft het
oppervlak een lichte zijdeglans en een diepere kleur.
Giet 308 WallDesign Finish in een schone emmer of verfbak. Breng kleine hoeveelheden Finish aan van onder naar boven.
Hierbij de vloeistof gelijkmatig aanbrengen en verdelen over het oppervlak, totdat de vloeistof egaal en streeploos in de
ondergrond is getrokken. Eventueel kan de net aangebrachte 308 WallDesign Finish uitgepoetst worden met een
microvezeldoek.
Door toepassing van meerdere lagen Finish wordt de ondergrond beter beschermd en krijgt het een enigszins
waterafstotend oppervlak. Hierbij meerdere dunne lagen nat in nat aanbrengen. De aangebrachte laag mag ook droog zijn
voordat een volgende laag wordt aangebracht.
Droogtijd 24 uur na de laatste laag.
Zie voor de verwerking de WallDesign lm en de productbladen.
Voor het reinigen en onderhoud adviseren wij 312 Conditioner. Dit product zorgt voor een beschermende lm en minder
aanhechting van vuil op het oppervlak. Bij regelmatig gebruik blijft het uiterlijk van de wand behouden (geen glanseffect).
Beslist geen chloor of bleekmiddelen toepassen.
Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons
veiligheidsblad).

Bevat conserveringsmiddelen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Verwerkingscondities: 
Gewenste omgevingstemperatuur : 15 - 20 °C.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse  :  Geen.
Veiligheidsbladen  :  Op aanvraag beschikbaar.

ARTIKELGEGEVENS

ArtikelArtikelArtikelArtikel OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving VerpakkingVerpakkingVerpakkingVerpakking EAN-codeEAN-codeEAN-codeEAN-code

308 WallDesign Finish  Fles van gerecycled HPDE à 1 kg. 8 710345 308106

308 WallDesign Finish Overdoos met 12 x 1 kg es  8 710345 308120 
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