MAVROX TOPCOAT
PRODUCTOMSCHRIJVING
MAVROX TOPCOAT is een hoogwaardig en weerbestendig coatingsysteem voor minerale ondergronden. MAVROX TOPCOAT is een
duurzame coating op basis van een gesilaniseerde acrylaat en binnen en buiten toepasbaar.

TOEPASSING
MAVROX TOPCOAT wwordt toegepast voor bescherming en verfraaiing van nieuwe en oude ondergronden zoals, beton, metselwerk,
steen, pleister, gipsplaten en oude verflagen voor binnen en buiten. MAVROX TOPCOAT is waterafstotend en waterdamp doorlatend.
Hierdoor is minder kans op aanhechting van mos, vuil en algen aangroei. MAVROX TOPCOAT is UV bestendig en alkaliresistent.

EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•
•
•

UV bestendig
Waterdamp doorlatend
Water afstotend
Alkalibestendig
Toepasbaar op oude silicaat verven.
Hoog dekkend vermogen

TECHNISCHE GEGEVENS
Kleur:		
Geur:		
Soortelijke gewicht:
pH: 		
Bevat: 		
Vaste stof gehalte:
Vorm: 		
Viscositeit:		
Verdunning:
VOS: 		

In vele kleuren leverbaar
Milde acrylaat geur
1,10 kg/liter
Ca. 8,5
Silaan/acrylaat dispersie
42% - 48% gewicht, afhankelijk van de kleur
Viskeuze vloeistof
800 - 1500 mPas
Water
Is oplosmiddelvrij

VERPAKKING
Units van 10 kg.

GEBRUIKSAANWIJZIGING
De ondergrond dient vrij te zijn van vet, vuil, loszittende delen, cementhuid, ontkistingsolie en curingcompounds. Sterk poederende
oppervlakken vooraf verwijderen of fixeren. Breng MAVROX TOPCOAT aan in een gelijkmatige, egale laag. In geval van luchtbellen,
gietgallen of grindnesten en andere kleine openingen de ondergrond egaliseren. Na doordrogen van de egalisatie laag - minimaal 48 uur
- het geheel, indien noodzakelijk gronderen en na goed doordrogen het geheel afwerken met 1 of 2 lagen MAVROX TOPCOAT, aan te
brengen met kwast, roller of door airless verspuiten. Maximaal verdunnen met 5% water, druk 150 - 200 bar, nozzle 0,015 inch.
In veel gevallen volstaat 1 laag in sommige gevallen kan een tweede laag noodzakelijk blijken.
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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:		

na ca. 6 - 8 uur
na 12 uur

Volledig uitgehard:		

na 4 - 7 dagen

THEORETISCH VERBRUIK
verbruik. ca. 100 - 200 gr/m² per laag afhankelijk van de ondergrond.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID
In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar, hersloten verpakkingen zijn beperkt houdbaar. Opslaan in
een koele, droge ruimte bij temperaturen tussen 0°C en 30°C.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Tijdens verwerking, vermijd huid- en oogcontact. Draag geschikte beschermende kleding zoals handschoenen en veiligheidsbril.
Zorg voor goede ventilatie bij gebruik binnen. Zie veiligheidsinformatieblad.
ETIKETTERING
Waarschuwing, kan huid- en oogirritatie veroorzaken.
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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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