Productinformatie Zeer Matte Vernis
Zeer matte vernis
Algemeen:

Zeer matte acryl vernis met een duurzame matte afwerking die decoratieve oppervlakken zoals
binnenmuren, behang en pleister beschermt tegen vlekken, vingerafdrukken en lichte slijtage.

Uiterlijk:

Carte Colori Zeer Matte Vernis op waterbasis kan gebruikt worden om o.a. kalkverf extra te
beschermen tegen vlekken.

Kleuren:

Alle Carte Colori kleuren. Overige kleurenkaarten op aanvraag.

Verbruik:

15-20 m2 per liter

Voorbehandelen:

Goed schudden of roeren. Zorg dat het oppervlak zuiver, droog en vetvrij is.

Algemene toepassing:

Zeer Matte Vernis wordt aangebracht in 1 of meer lagen met een kwast van goede kwaliteit of
spuitpistool. Geen roller gebruiken. Dikke lagen zullen resulteren in een melkachtig effect.
Een 1e laag vernis kan iets verdund worden met water (±10%). Breng de vernis niet aan op olieverven.
Om zeker te zijn van een juiste uitstraling raden wij altijd aan eerst te testen. Als er visogen ontstaan op
de ondergrond, wrijf dan in de betrokken zone met een vochtige doek om de oppervlaktespanning te
breken en breng een nieuwe laag aan. Wees voorzichtig bij het bewerken van donkere kleuren met zeer
matte vernis. Eerst uittesten op een proefplaat.
Normaal vlekgevoelige plaatsen: 1 of meer lagen Zeer Matte Vernis aanbrengen met de kwast.
Op behangpapier:
Beschermt tegen water, verwering en verkleuring. Controleer eerst of het papier kleurvast is (niet
geschikt voor vinylpapier).
Voor decoratieve effecten:
Beschermt effectverven, sjablonen en wandschilderingen tegen water en verwering.
Op muurverf:
Beschermt geverfde muren in acryl, latex of kalkverf in keukens, badkamers, traphallen en
oppervlakken onderhevig aan lichte slijtage.
Op glasvlies:
Goede hechting op glasweefsel oppervlakken en geeft zo een extra bescherming.
Restanten niet in de gootsteen of het riool gieten. Het gereedschap direct reinigen met zeep en water.
Een teveel aan product verwijderen met een vochtige doek. Niet verwerken onder 5°C.

Droogtijd:

15 min – 1 uur (afhankelijk van de luchtvochtigheid).
Overschilderbaar na 4 uur.
Volledige uitharding na 5 - 7 dagen.

Afwasbaar:

Eventuele vlekken kunnen direct gereinigd worden met een zacht schoonmaakmiddel.

Waterbestendig:

Water en hittebestendig.

Bewaren:

Bewaren in gesloten verpakking op een donkere koele vorstvrije plaats.

Veiligheid:

Niet giftig. Goed ventileren. Buiten bereik van kinderen houden. Bij contact met de ogen onmiddellijk
uitwassen met warm water. Reinig borstels en materialen met een sopje.
Werp geen afval in de gootsteen.

Volumes:

1 ltr en 2,5 ltr

VOC:

127 gram per liter

Onze adviezen en werkmethoden worden altijd gegeven in goed vertrouwen. Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch
kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassing ervan. In geval van twijfel neem dan contact met ons op.

Meer informatie:

Carte Colori BV | Pascalweg 25a | 4104 BE | Culemborg | +31(0) 345- 520620 | info@cartecolori.nl

