Een verfadditief om aan uw muurverf toe te voegen waardoor een glow in the dark - effect bekomen
wordt.
Onzichtbaar tijdens de dag, maar licht op tijdens de nacht!

Verfadditief, uiterst geschikt voor alle Ambiance verven voor muren en plafonds in wit en/of
pasteltinten. (Kan ook toegepast worden in andere Levis muurverven in wit en/of pasteltinten.)
Voor gebruik binnen.

Gemakkelijk toe te passen. Onzichtbaar in de dag, licht op tijdens de nacht.
Geeft een decoratief effect aan uw muur, allerlei tekeningen kunnen op de muren of plafond
aangebracht worden. Ideaal voor een accent in een kinderkamer of om de veiligheid te verhogen bij
een slecht verlichte trap.
Het fosforescerend effect duurt 1 à 2 uur en laadt weer op tijdens de dag door blootstelling aan
zonlicht en/of kunstlicht.
Poeder zit in de verffilm en komt niet los bij aanraking.

Glow in the Dark

50g

Mengverhouding: voeg ongeveer 50 gram poeder toe per 1 liter muurverf of 125 gram per 2.5 liter.
Meng zeer goed op voor en tijdens het schilderen.
Aanbrengen als een normale Ambiance muurverf in 2 lagen. De eerste laag muurverf kan zonder
toevoeging van het poeder aangebracht worden, afhankelijk van het gewenste resultaat.
Eens het poeder is toegevoegd aan de muurverf, dient de verf in de komende week uitgeschilderd te
worden.

Uitsluitend voor decoratieve doeleinden. Stof niet inademen.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-10-2019, 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 Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11
www.levis.info

