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1.

Productbeschrijving

Oplosmiddelvrije, 1-component gepigmenteerde kunststofverf op basis van polymeer
2.

Eigenschappen

Universele decoratieverf
Goedgekeurd als oliebarrière voor olie-opvangkuipen en stookolieopslagplaatsen
⇒ Stookolie- en smeermiddelbestendig: stookolie, diesel, motor- en transmissieolie,
transformatorolie, hydraulische olie
• Weerbestendig
• Goede slijtweerstand (belasting door voetgangers)
• Scheuroverbruggend
• Waterdampdoorlaatbaar

•
•

3.
3.1.

Toepassingen

•
•
•

Toepassingsdomein
Binnengebruik
Muur- en plintoppervlakken
Vloer

•
•
•
•
•

Opvangkuipen
Terrassen
Balkonnen
Refters
Agro-industrie

3.2.

Ondergrond
Pleister
Beton
Dekvloeren

•
•
•
4.

Technische Data

Densiteit bij 20 °C
Viscositeit bij 20 °C
Vaste stof gehalte
Min. verwerkingstemp.
Overschilderbaar
Begaanbaar
Volledig uitgehard
5.

1,33 kg/l
Ca. 150 dPa + 15 %
ca. 60 %
+ 10 °C
na ca. 16 h (+20 °C)
na ca. 16 h (+20 °C)
na ca. 7 d. (+23 °C)

Voorbereiding van de Ondergrond
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Neem de richtlijnen van het systeemblad ‘Voorbehandeling van de ondergrond’ in acht. Bij kritieke
ondergrond zijn voorbereidende proeven noodzakelijk. De ondergrond moet dragend zijn, droog,
vrij van roest, vet, olie, stof, losse delen en scheidingsmiddelen.
Onzuiverheden verwijderen door kogelstralen, frezen of schuren.
Voldoende droogtijden bij gebruik van reinigingsmiddelen in acht nemen.
Cementgebonden ondergrond:
Betonkwaliteit:
min. C20/25
Dekvloerkwaliteit:
min. CT-C25-F4 (EN 13 813)
Hechtsterkte
min. 1,5 N/mm²
Vochtgehalte
max. 4 gew.% (carbidefles)
Pleisterkwaliteit:
Hechtsterkte
Vochtgehalte
6.

min. P IIIa/P IIIb
min. 0,8 N/mm²
max. 4 gew.% (carbidefles)

Verwerkingsrichtlijnen

Verwerkingsklaar geleverd. Voor verwerking goed omroeren met max. 300 t/min. Het product met
rol, borstel of spuit aanbrengen.
Niet bij sterke wind, mist, vochtinwerking, dreigende neerslag, nachtvorst of sterke zonnestraling
verwerken. Voor een gelijkmatig resultaat nat-in-nat werken. Goed ventileren tijdens de verwerking
en droging.
Stookolie-opvangkuipen
•
•
•
•
•
•
•

7.

Kimnaden aanbrengen met waterwerende betonherstelmortel, bijv. RF BarrièreMortel,
hoeken afronden.
Grondlaag met ca. 50-100 % water verdunnen (ca. 120 ml/m²).
Volgende lagen min. 16 u en max. 24 u later (+23 °C, 65 % rLV) overvloedig in lagen van
verschillend kleur of in verschillende strijkrichting aanbrengen.
Tussenlaag ca. 450 ml/m².
Eindlaag ca. 220 ml/m²
Totaal verbruik: min. 700 ml/m².
Uitgehard en stookolievast bij 20 °C na 7 dagen. Wachttijd tussen de opeenvolgende lagen
bij 20 °C telkens 1 dag. Bij het schilderen van de zijwanden telkens een 1 cm brede band
van de vorige laag zichtbaar laten. Steeds min. 10-20 cm boven het hoogste te verwachten
vloeistofpeil blijven.
Reiniging en Afvalverwijdering

Gereedschap na gebruik onmiddellijk grondig met water en zeep reinigen. Enkel volledig geledigde
verpakkingen indienen voor recyclage. Natte verfresten horen in de selectieve ophaling.
Opgedroogde verfresten mogen bij het huishoudelijk afval.
8.

Veiligheidsmaatregelen

Gelieve voor verwerking en vervoer van RF 3661 het veiligheidsinformatieblad te raadplegen en de
geldende wetgeving te respecteren.
Na verharding is het materiaal ongevaarlijk.
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GISCODE MD-F 01
9.

Leveringsvorm en Kleuren

Leveringsvorm:
• 10-l-verpakking
Kleur:
• duivengrijs
Afwijkende kleuren en verpakkingsvormen op aanvraag. Bij voorkeur voor eindlagen enkel
materiaal uit hetzelfde lot gebruiken.
10.

Opslag

Koel, droog en bij min. +10 °C min. 12 maanden in originele ongeopende verpakking houdbaar.
Geopende verpakking na gebruik steeds weer goed sluiten.

Onze toepassingsgerichte aanbevelingen geven we naar kennis en vermogen op basis van de
opgedane ervaringen. Zij zijn vrijblijvend en vormen geen rechtelijke basis voor contractuele
verplichtingen voortvloeiend uit de verkoopsvoorwaarden. Wij bevelen aan de producten op hun
geschiktheid te testen, in de voorziene toepassing op eigen verantwoordelijkheid. In geval van
twijfel moet ter bepaling van geschiktheid en verbruik een proefvlak worden aangemaakt. Onze
algemene leverings -en betalingsvoorwaarden zijn geldig.
Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen.
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