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Branchegegevens

Objekt Mattlatex

Soort materiaal

Dispersieverf mat

Toepassingsgebied

Binnen, op alle voor dispersieverf geschikte, draagkrachtige ondergronden

Tint

Wit

Bindmiddelbasis

Kunstharsdispersie volgens DIN 55945 (polymeer-dispersie)

Soort. gewicht

Ca. 1,5 +/- 0,2 g/cm³

Eigenschappen

Goede dekking, lichte verwerking. Als objectverf voor schrobbare verflagen.
Vrij van schadelijke stoffen, oplosmiddelen en weekmakers. Vrij van
foggingactieve stoffen

Kerngegevens volgens
DIN EN 13 300

Slijtvastheid nat: Klasse 2; contrastratio/dekvermogen: klasse 2 bij een verbruik
van ongeveer 180 ml/m² resp. 5,5 m²/l; glansgraad: stompmat; maximale
korrelgrootte: fijn (< 100 µm)

Geschikte kleurpasta

In handel verkrijgbare kleurpasta of fabriekskleur

Droogtijd

Bij + 23 °C lucht- en ondergrondtemperatuur en ongeveer 50% relatieve
luchtvochtigheid na 2- 3 uur droog, na 12 uur overschilderbaar en na 6 dagen
mechanisch belastbaar. Hogere luchtvochtigheid en/of lagere temperaturen
verlengen de droogtijden. Doordroging/eindhardheid na 28 dagen, volgens de
testcriteria van DIN EN 13 300.

Verdunning

Water

Verwerkingsaard

Rollen, kwasten, spuiten

Verwerkingstemperatuur

Min. + 5 °C voor lucht en ondergrond

Opslagruimte

Koel, echter vorstvrij. Aangebroken verpakking goed sluiten

Reiniging van het
gereedschap

Direct na gebruik met water en zeep

Verpakking

12,5 l

Systeemopbouw

In het bijzonder in acht te nemen: VOB, deel C, DIN 18363
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Voorbereiding van de
ondergrond

EU-grenswaarden voor het
VOC-gehalte

De ondergrond moet droog, schoon en draagkrachtig zijn. Nieuwe pleisterlaag
fluateren en nawassen. Zuigende ondergronden en gipspleisters met ZERO
Konzentrat F tot 1:4 met water verdund van een grondeerlaag voorzien.
Normale ondergronden:

Met ZERO Grundierfarbe W of met andere
geschikte ZERO grondverven een grondeerlaag
aanbrengen.
Indien
een
pleisterlaag
aangebracht moet worden, dan ZERO
Handspachtel gebruiken.

Systeemopbouw:

Grondverf:

Met ZERO Objekt Mattlatex

Topcoat:

Met ZERO Object Matte latex

Categorie: aWb-30 g/l (2010), dit product bevat < 0,1 g/l VOC

Opmerking
In moeilijke gevallen advies inwinnen. Raadpleeg EG-veiligheidsinformatieblad!

Pagina 2 van 2
Dit technisch merkblad bevat de nieuwste informatie en steunt op onze ervaring. Bij elke nieuwe editie worden deze teksten
ongeldig. De inhoud doet geen contractuele relatie ontstaan. De verwerker/koper wordt niet vrijgesteld van de verplichting
om op eigen verantwoordelijkheid te controleren of het product geschikt is voor de voorziene toepassing.
ZERO-LACK GmbH & Co. KG ● Bleichstraße 57-58 ● 32545 Bad Oeynhausen
Tel. +49 (0) 57 31 / 98 87-0 ● Fax +49 (0) 57 31 / 98 87-671 ● info@zero-lack.de ● www.zero-lack.de

