MAVROX PU TOPCOAT 1C
PRODUCTOMSCHRIJVING
MAVROX PU TOPCOAT 1C is een hoogwaardige 1-component, anti-graffiti coating op basis van vochtuithardende isocyanaten.

TOEPASSING
MAVROX PU TOPCOAT 1C is bijzonder geschikt als antigraffiti coating op licht zuigende, gladde ondergronden zoals beton, waarop
MAVROX CONCREET PRIMER is aangebracht, op stuckwerk , latex dispersie verflagen, oude coatingsystemen en ter bescherming van
aangebrachte kunstwerken.

EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•
•
•
•

Reukloos
Binnen en buiten toepasbaar
Uitstekende chemicaliën bestendigheid
Zeer slijtvast
Zeer hoog vaste stofgehalte
Zeer goede hechting op diverse ondergronden
Oplosmiddelvrij

TECHNISCHE GEGEVENS
Kleur:		
Geur:		
Soortelijke gewicht:
pH: 		
Bevat: 		
Vlampunt:		
Vaste stof gehalte:
VOS gehalte:

Transparant, lage zijdeglans tot mat
Praktisch reukloos
Ca. 1,15 kg/liter
Niet van toepassing
Isocyanaten vochtuithardend
>160oC
Minimaal 97%
Cat. c, sg, max VOS gehalte 450 g/l. Dit product bevat 0 g/l VOS.

VERPAKKING
5 kg blik
GEBRUIKSAANWIJZING
De ondergrond dient vrij te zijn van vet, vuil en loszittende lagen. Oude coating en verflagen reinigen en licht schuren en het schuurstof
verwijderen. MAVROX PU TOPCOAT 1C aanbrengen met een kortharige viltroller. MAVROX PU TOPCOAT 1C niet verdunnen en
niet aanbrengen in laagdikte groter dan 100 micron nat. Tijdens verwerken verpakking sluiten en gereedschap en rollerbak elk half uur
vernieuwen, niet meer in de rollerbak als voorraad houden dan in een half uur verwerkt kan worden.
Voor spuitapplicatie, airless, aircoat of pneumatisch kan het product 5 – 10 % verdund worden met een watervrije thinner of watervrije
verdunning voor PU coatings.
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APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN
Omgevingstemperatuur:

maximaal 30°C, minimaal 10°C

Ondergrondtemperatuur:

maximaal 30°C, minimaal 10°C

Relatieve vochtigheid:		

max. 85% en 3°C boven dauwpunt

DROGING
Stofdroog:			

1 - 1,5 uur

Doorgedroogd:		
Overschilderbaar:		

ca. 6 - 8 uur
10 - 14 uur

Volledig uitgehard:		

na 3 dagen

THEORETISCH VERBRUIK
Verbruik 0,08 - 0,1 l/m². Verbruik is afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond. Niet meer aanbrengen dan 100 ml/m².

OPSLAG EN HOUDBAARHEID
In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan op een geventileerde, koele vorstvrije plaats.
Aangebroken verpakkingen zijn zeer beperkt houdbaar.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Bij contact met de huid wassen met water en zeep. Dit product bevat isocyanaten. Volg de aanwijzingen van de fabrikant zoals gegeven
in het Veiligheidsinformatieblad.
ETIKETTERING
Gevaar ! Bevat isocyanaten. Giftig bij inademen. Bij verspuiten of werken in een gesloten ruimte ademhalings bescherming (gasmasker)
dragen! Raadpleeg het MSDS.

GHS06

UITGAVE
Mei 2018.
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.
Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing en gebruiksomstandigheden
buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO Int. wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en
gevolgschade nadrukkelijk af. De applicateur blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.
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