top net mat
Matte watergedragen verf voor binnenwerken. Voor muren en plafonds.

geen / zeer weinig oplosmiddelen voldoet voor professioneel gebruik binnen aan arbo
Definitie
Schrobvast, reinigbaar en goed bestendig
tegen krassen en het opglanzen. Aanzetvrije verwerking, zelfs op grote en gladde
oppervlakken (muren en plafonds) dankzij
de lange opentijd van de film.
Eigenschappen
1) Als matte muurverf, niet enkel in mechanisch belaste omgevingen, maar wanneer het matte aspect van de verf met
de tijd niet mag teruglopen (woonruimtes, hotelkamers, traphuizen…).
2) Als uiterst matte verf op muren zowel als op
plafonds voor een zeer fraai et edel uitzicht.
Omschrijving
V.O.S. classificatie:
2004/42/CE A/a 30 g/l (2010) <30 g/l
AFNOR classificatie: famille 1, cl. 7b 2
Viskositeit: dikvloeibaar
Glansgraad: diep mat (1% onder een hoek
van 85°)
Bindemiddel: alkydhars
Natte schuurweerstand: klasse 1 volgens
EN 13.300
Soortelijk gewicht: 1,56
Vaste stofgehalte: 64%
Houdbaarheid: minimum 12 maanden in
goed gesloten bussen. Vorstvrij bewaren.
Verpakking: 12,5 l

Droging (bij 20°C en een R.V. 80%)
Handdroog: na ongeveer 2 uur
Overschilderbaar: na ongeveer 4 uur
Uitgehard: na ongeveer 48 uur
Weerstand tegen uitloging en polijsten na
5 dagen.
Een lage temperatuur en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.
Verwerking / Verdunning
Toestand van de ondergrond: De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig
en stofvrij zijn.
Aanbrengen: kwast, roller (microvezelroller 12-13 mm).
Aanbrengen met de verfspuit: raadpleeg
onze technische dienst.
Minimale verwerkingstemperatuur: + 8°C
Reiniging van het gereedschap: met water,
onmiddellijk na gebruik.
Verdunning
Indien nodig met maximum 3% water. Op
zuigende ondergronden dient de eerste
laag met 10% water verdund te worden.

Aankleuren
Universele mengpasta’s tot max. 3% (verenigbaarheid vooraf uittesten).
Verbruik
8-11 m2/l
Werkwijze
a) Op draagkrachtige ondergronden:
2 x Montana Top Net Mat
b) Op vervuilde ondergronden
1 x Montana Top Prim
1-2 x Montana Top Net Mat
Opmerkingen
• Voor het aanbrengen van de verf en
tijdens het drogingsproces, gelieve de niet
verpakte voedingsmiddelen te verplaatsen.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad:
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.
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