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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
nota bestaat van recente datum.

Productomschrijving

GLOBACRYL FAÇADE is een zijdeglansverf op basis van 100 % acrylaatcopolymeren in dispersie en is geschikt voor buitenmuren.

Gebruik

GLOBACRYL FAÇADE is geschikt voor de bescherming en decoratie van gevels in baksteen, cement en vezelplaten.

GLOBACRYL FAÇADE is waterdampdoorlatend, maar verhindert waterindringing.

GLOBACRYL FAÇADE kan, gezien zijn viscositeit en aangepaste structuur, kleine fouten in de ondergrond opvullen en bewaart een
hoog decoratief eindaspect.

GLOBACRYL FAÇADE is zelfreinigend, bijgevolg gemakkelijk te onderhouden en verlengt tegelijkertijd de levensduur van de
behandelde materialen.

GLOBACRYL FAÇADE bevat een hechtingsverbeteraar en kan daardoor als hechtingsprimer gebruikt worden op een gevel behandeld
met een alkydlak.

GLOBACRYL FAÇADEheeft, gezien zijn specifieke pigmenten en vulstoffen, stabiele kleuren, zelfs na veroudering.

Ondergronden

GLOBACRYL FAÇADE steeds toepassen op stofvrije, coherente ondergrond, zonder vetten of oliën.
De voorbehandeling aanpassen aan de natuur van de ondergrond om een goede hechting te bekomen.

Voorbehandeling van de ondergrond

Ongeschilderd
• Algen en mossen met PARAMOSS behandelen.
• Muursalpeter droog afborstelen.
• Licht poreus nieuw metselwerk of beton: 1 laag GLOBAPRIM HYDROFIX of GLOBAPRIM FIX of GLOBAPRIM SG aanbrengen.
• Niet coherent of poederend nieuw metselwerk of beton: losse deeltjes afborstelen: 1 laag GLOBAPRIM HYDROFIX of

GLOBAPRIM FIX of GLOBAPRIM SG aanbrengen.
• Cellenbeton: 1 laag GLOBAPRIM HYDRO aanbrengen.

Oude geschilderde ondergronden in goede staat
• Afwassen, laten drogen, afborstelen alvorens het aanbrengen van de eindlagen.

Oude geschilderde ondergronden in slechte staat
• Beschadigde voegen herstellen en barsten opvullen.
• Afbladderende oude verflagen afkrabben en afborstelen. Aanbrengen van een laag GLOBAPRIM HYDROFIX of GLOBAPRIM FIX.
• Niet coherente en poederende ondergronden: aanbrengen van een laag GLOBAPRIM HYDROFIX of GLOBAPRIM FIX.

Afwerking

• Aanbrengen van 2 lagen GLOBACRYL FAÇADE tot perfecte dekking.
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Verwerking van het product

Droogtijd bij 20°C en 60% R.V.

•Droog 1 uur
•Overschilderbaar 6 uur

Verwerkingsvoorwaarden

•Ondergrondtemperatuur Min. 10°C
•Omgevingstemperatuur Min. 10°C
•Relatieve vochtigheid Max. 80%

Verwerking en verdunning

•borstel en rol klaar voor gebruik
•Conventioneel pistool verdunnen met 10% water
•Airless pistool Druk: 150 bar – spuitkop: 18/80 of 21/80

Reiniging materiaal

• Water.

Samenstelling

•Bindmiddel(en) 100 % acrylaat copolymeren
•Pigment(en) Titaandioxyde en schubvormige vulstoffen
•Oplosmiddel Water
•Droge stofgehalte In gewicht: 55 ± 2%

In volume: 41 ± 2%
•VOS-EU-grenswaarde EU-grenswaarde voor dit product (catA/c) :

75 g/l (2007) / 40 g/l (2010).
Dit product bevat max. 35 g/l VOS.

Eigenschappen

•Aspect Zijdeglans
•Kleur Wit
•Bijkleuren Via het TRIMETAL kleurenmengsysteem
•Densiteit bij 20°C 1,35 ± 0,05
•Theoretisch rendement 11 m2/l

Houdbaarheid

Bij voorkeur vorstvrij en beschut bewaren in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en
35°C.

Hygiëne en veiligheid

Raadpleeg onze productveiligheidsfiche.
Indien u die niet bezit, zal zij u op aanvraag worden toegezonden.
Buiten bereik van kinderen houden.


