Productinformatie Metallicverf
Metallicverf
Algemeen:

Hoogwaardige geurloze verf op waterbasis voor binnen met een licht glanzend metallic effect,
te gebruiken voor onder andere wanden, plafonds, kozijnen, deuren, meubels etc. Na voorbereiding
geschikt voor gips, gyproc platen, baksteen, cementpleister, beton, behang, multiplex, ferro- en
non ferrometalen, PU lijsten. Goed dekkend en goede afwasbaarheid. De verf is gemakkelijk in
onderhoud.

Uiterlijk:

Briljante uitstraling die kan variëren door aanbrengmethode, belichting en aanzichthoek.

Kleuren:

De metallickleuren uit de Carte Colori kleurenkaarten:
Glamour, Metallic, Principessa, Chiara, Copper, Goud, Tin en Messing.

Verbruik:

8 - 11 m2 per liter per laag, afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de 				
ondergrond.

Voorbehandelen:

Het te schilderen oppervlak dient schoon, droog, stof en vetvrij te zijn. Barsten en spleten in de onder
grond dienen eerst te worden opgevuld met een daartoe geschikt vulmiddel. Onbehandelde metalen
ondergronden eerst voorstrijken met een metaalprimer op waterbasis. Houtwerk eerst voorstrijken met
Carte Colori Metallic primer. Afhankelijk van het soort hout. Zie Verfschema. Reeds geschilderde onder
grond of andere ondergronden zoals kalkverf, kunststof, tegels, non ferro metaal, oude solventgebaseerde
verven of andere ondergrond waarop een muurverf moeilijk hecht voorstrijken met Carte Colori Metallic
Primer. Nieuwe ondergronden (gips, cement) moeten een minimumdroogtijd hebben van 28 dagen.
Verkrijtende oppervlakken of ondergrond uit gips kunnen worden voorbereid met een fixatielaag.

Algemene toepassing:

De verf kan in minimaal 2 lagen worden aangebracht met kwast , roller of plastic stucspaan (bij Carte
Colori verkrijgbaar). Product is klaar voor gebruik. Tevens mogelijk: Airless spuitdruk 100 - 140 bar,
spuitnozzle 0,017 inch. Voor het mooiste resultaat gebruik een platte kwast en werk zoveel mogelijk in
één richting. Let op! Kwaststreken zijn zichtbaar.

Droogtijd:

Na ± 1 uur stofdroog, na ± 4 uur overschilderbaar.
Optimaal bij temperatuur >10ºC en < 30ºC. Een hogere temperatuur kan een aanzienlijk effect hebben
op de droging. Luchtvochtigheid dient lager te zijn dan 80%.

Afwasbaar:

Eventuele vlekken kunnen direct gereinigd worden met een zacht schoonmaakmiddel.
Vlekken van bleekmiddel of meer agressieve vervuiling zijn moeilijk te verwijderen. Kwasten reinigen
met water na gebruik.

Waterbestendig:

Metallic verf doorstaat matig wassen. Niet geschikt voor gebruik op ondergedompelde
oppervlakken of op plaatsen waar sprake is van zware of langdurige condensatie.
Onder normale omstandigheden is de verf na 10-14 dagen afwasbaar.

Bewaren:

Bewaren in gesloten verpakking op een donkere koele vorstvrije plaats bij temperatuur tussen + 5ºC en
+ 30ºC. Houdbaarheid in de originele, gesloten en niet aangeroerde verpakking ± 12 maanden.

Veiligheid:

Metallic verf is irriterend voor de huid en ogen. In geval van contact: overvloedigspoelen met
water en een dokter raadplegen. Verf buiten het bereik van kinderen houden. Zorg voor
een goede ventilatie tijdens verwerking en droging. Als de verf met spuit verwerkt wordt moet
beschermende kleding en een geschikt mondkapje gedragen worden.

Volumes:

1 liter, 2,5 liter en 5 liter.

VOC:

< 15 gram per liter

Onze adviezen en werkmethoden worden altijd gegeven in goed vertrouwen. Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch
kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassing ervan. In geval van twijfel neem dan contact met ons op.

Meer informatie:

Carte Colori BV | Pascalweg 25a | 4104 BE | Culemborg | +31(0) 345- 520620 | info@cartecolori.nl

