NAT4130 INVISIBLE TOUCH
Afwerking op waterbasis voor interieur, natuurlijk effect.

OMSCHRIJVING
Eco vriendelijke watergedragen lak voor de bescherming van houten oppervlakken. Geschikt voor tops, deuren en meubels. Invisible touch verandert de kleur van het hout niet.
Product kan geactiveerd worden met CATALYST 4100-2K met de ratio varnish: CATALYST=10:1.

GEBRUIKERSHANDLEIDING
*

Indien nodig oppervlak zanden en vrij maken van olie, wax, siliconen en oude vernissen.

*

Na 1-2 uur schuren met 320 GR.

*

Aanbrengen met spray of penseel.

*

ENKELE COMPONENT (A)

*

Laag aanbrengen.

*

Na 6-12 uur schuren met 320GR.

*

Vervolgens 2e laag aanbrengen.

*

TWEE COMPENENTEN (B)

*

Meng met CATALYST 4100-2K in verhouding 10:1.

*

Product goed roeren en aanbrengen met 5-10% water.

*

10 minuten na het roeren product aanbrengen.

*

6-12 uur wachten en schuren met 320GR.
Vervolgens laag 2 aanbrengen.

*

WAARSCHUWING
*

Product voor gebruik op kamertempratuur brengen.

*

Wanneer het blik eenmaal open is, moet het in de korst mogelijke tijd afgewerkt worden.

*

In het geval van poreus hout altijd 3 lagen aanbrengen.

*
*

Bewaren op een koele goed, geventileerde plaats.
Vermijd contact met vlammen.

*

Product beschermen tegen vorst.

*

Product beschermen tegen zonlicht en lucht gedurende de eerste 3 uur.
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NAT4130 INVISIBLE TOUCH
Afwerking op waterbasis voor interieur, natuurlijk effect.

EIGENSCHAPPEN
Vorm

VERPAKKING
A: Doorschijnend witte vloei- NAT4130
stof

1 Ltr

B: Transparante vloeistof
Catalyst-ratio

A: B=10:1

NAT4131.5

5 Ltr

Tempratuurbereik

Van 5 tot 30C

NAT4132

10 Ltr

Glans

Diep mat

NAT4133

20 Ltr

Levensduur pot

2-3 uur na mengen

Stofvrij

≈ 30 minuten

Droog

≈ 6 uur

Opbrengst

≈ 5-100 ml/m2 per laag

Reiniging

Water
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