TOP sil mat
Matte verf voor binnenwerken, waterverdunbaar en siloxaan
additieven.
GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN AAN ARBO
Definitie
Wit, spanningsloos, onverzeepbaar, praktisch reukloos, uitstekende dekkracht,
schrobvast. Verf met maximale dampdiffusie op basis van gemicroniseerde bindmiddelen en siloxaan additieven.

Eigenschappen
Binnenwerken, nieuwbouw en renovatie.
Muren en plafonds. Rechtstreeks aan te
brengen zonder grondlaag, zelfs op nieuwe
ondergronden die nog niet helemaal uitgedroogd zijn (pleisterwerk of beton).

Omschrijving
Viscositeit : dikvloeibaar
Kleur : wit
Aspect : mat
Pigment : Titaandioxide (rutiel)
Bindmiddel : Speciale vochtwerende bindmiddelen, waterverdunbaar en met siloxaan
additieven
Soortelijk gewicht : 1.50 (gemiddelde waarde)
Vast stofgehalte : 61 % (gemiddelde waarde)
Verpakking : 12,5 en 4 liter
Houdbaarheid : 12 maanden in goed gesloten bussen. Vorstgevoelig
Dampdiffusieweerstand (Sd) : ≤ 10cm.

Droging (bij 20°C en een R.V. 80%)
Stofdroog: +/- 2 uur
Overschilderbaar: +/- 4 - 6 uur
Volledig uitgehard: +/- 24 uur
Een lage temperatuur en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.
Verwerking 		
Toestand van de ondergrond: schoon, droog,
afgestoft en draagkrachtig.
Aanbrengmiddelen : kwast, roller, airless.
Spuiten (Airless):
Max. 30% verdunt met water:
spuitopening 0,015’’-0,019’’
en druk van 180-200 bar
Minimale verwerkingstemperatuur: + 5°C
Reiniging van het gereedschap: met wate
Verdunning
droge of weinig zuigende ondergrond:
- 1ste laag: 10-20% met water
- 2de laag: ongeveer 10% met water
Zuigende ondergronden :
- 1ste laag: 30% met water
- 2de laag: ongeveer 15% met water

Ankleuren
Universele mengpasta’s tot max. 5%.
Verbruik
9-11 m2/l per laag. De manier van aanbrengen, de structuur en zuiging van de ondergrond zijn daarbij bepalend.
Werkwijze
In 1 of 2 lagen aanbrengen. Bij een bevlekte ondergrond:
1 x Montana Top Prim als isolerende
grondlaag gebruiken.
Vervolgens 2 lagen Montana Top Sil Mat
aanbrengen.
Opmerkingen
• In vochtige of slecht verluchte ruimten,
passief schimmelwerende Montana Top
Sil Mat Plus gebruiken.
• Niet gebruiken op veegvast en op ondergronden waarvan de oppervlaktetemperatuur lager is dan 8°C.
Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op
www.montanacoatings.com.

Verfgroothandel:

Deze technische bladen gelden als algemeen advies. De aanwijzingen zijn conform onze huidige kennis en ervaring. Onze verantwoordelijkeid kan echter niet ingeroepen worden.

© 2015 - Vernis Claessens SA, CH - 1020 Renens - v05

www.montanacoatings.com

