Ferro Decor

Productomschrijving
2 in 1 : roestwerende primer én afwerkingslak op solvent basis.

Toepassing
Toepasbaar op ferro metalen (ijzer, staal). Voor gebruik buiten en binnen.

Eigenschappen
Versterkt de roestwerende bescherming dankzij de aanwezigheid van antiroest pigmenten in iedere
laag. Eenvoudig gebruik: 1 enkel product voor een complete bescherming.

Aspect
Hoogglanzend of gemetalliseerd aspect of mat (zwart).

Kleuren
9 kant en klare kleuren (zie kleurdocumentatie).
Ook beschikbaar in andere kleuren op de mengmachine.

Verpakkingen
0,5l, 2,5l

Verwerking
Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel en lakrol. Gebruiksklaar.
Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Reiniging gereedschap met white spirit.

Rendement
14 m²/l per laag

Droogtijd
Stofdroog: 5 à 6 uur
Overschilderbaar: 24 uur

Ondergronden en gebruiksaanwijzing
Ferro metalen (ijzer, staal)

Voorbereiding ondergrond
De eventueel aanwezige roest verwijderen (schuren, borstelen met metaalborstel). Afborstelen,
ontstoffen en ontvetten met synthetische thinner.
1 laag Ferro Decor aanbrengen. De onzuiverheden licht wegschuren met een fijn schuurmatje of
schuurpapier P240 en ontstoffen.

Voorbereiding bij renovatie




Slecht hechtende verf weg schuren. Indien het afbladderen algemeen is: de oude lagen
volledig verwijderen. Daarna ontvetten met synthetische thinner, schuren en ontstoffen.
Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel
ammoniak). Mat schuren en ontstoffen.
Roest: alle beschadigde verflagen, of lagen die roest kunnen verbergen, verwijderen (metalen
borstel, krabber of met schuurpapier. Ontvetten met synthetische thinner.

Afwerking
2 à 3 lagen Ferro Decor aanbrengen.
Opmerking: indien men meer dan 48 uren wacht tussen de lagen Ferro Decor Mix, dan de
voorgaande laag Ferro Decor Mix wel mat schuren met schuurpapier (minimum P240).

Veiligheid en bewaring
Veiligheid
Ontvlambaar. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.
De SDS fiches zijn beschikbaar op de website www.levis.info

VOS gehalte
Dit product bevat maximaal 500 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/i): 500 g/l
(2010).

Bewaring
Verpakking goed hersluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-4-2014, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op
eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik
van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.
Voor verder advies : tel. +32 (0)800.24.111
In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer : +32 (0)70.245.245
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