Pro-Coat Blank Mat
Pro-Coat Blank mat is een 1 component, vochthardende, oplosmiddelvrije, beschermende
en anti graffiti topcoating op basis van polyurethaan.
•
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•
•
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Vrijwel reukloos
Niet vergelend, niet verkrijtend
Zeer goede oplosmiddelbestendigheid
Zeer goede hechting op stuclagen, beton, natuursteen
Binnen toepasbaar
Niet geschikt voor zeer poreuze en sterk zuigende ondergronden
Tevens geschikt voor het afsluiten van gladde (gestucte) ondergronden tegen vocht
in badkamers, keukens
Applicatie condities

Toepassing
Pro-Coat Blank mat is geschikt als duurzame
bescherming, met anti-graffiti eigenschappen, van
niet zuigende en/of oplosgevoelige ondergronden,
zowel binnen als buiten.
Slijtvast en eenvoudig te reinigen met water na
uitharding.

Maak de ondergrond zeer goed schoon, vetvrij en
droog. Indien nodig vooraf licht opschuren. Breng
Pro-Coat Blank Mat aan met behulp van een
kortharige kwast of roller. Breng het product
kruislings aan in 1 laag (maximaal 100 gram per m2)
en rol direct na in 1 richting. Gedurende de droging
ontstaat de mattering. Vervang ieder half uur de
roller.
Theoretisch rendement
10 m2 per kilo
Het praktisch rendement is afhankelijk van de
applicatiemethode.

Direct na gebruik met thinner.

5 ⁰C
80 %
10 ⁰C
35 ⁰C

Kenmerken
Dichtheid (SG), pH waarde

Gebruiksaanwijzing

Reiniging apparatuur

Minimale omgevingstemperatuur:
Maximale relatieve vochtigheid:
Minimale ondergrond temperatuur :
Maximale ondergrond temperatuur:

Onverdund product

: ca 1,17 kg/l

Verpakking
2,5 kilo blik
Houdbaarheid
Tenminste 12 maanden, mits opgeslagen in een
droge, koele en vorstvrije ruimte in gesloten,
originele verpakking.
Restanten
Restanten van het product en lege verpakking
afvoeren als chemisch afval in overeenstemming
met de lokale regelgeving en wettelijke
voorschriften.
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Veiligheidsinformatie
De gebruiker van dit product dient zich aan de
nationale
wetten
betreffende
gezondheid,
veiligheid en milieu te houden. Zie voor meer
informatie over de samenstelling, de meest actuele
veiligheidsgegevens en disclaimer het EGveiligheidsinformatieblad (MSDS).
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