NAT4126 WATERGEDRAGEN BASISLAK VOOR
MEUBELS
OMSCHRIJVING
Basislak op waterbasis voor elk interieurhout. Ideaal voor de voorbehandeling met MOBILACK. Klaar voor
gebruik als een component, kan worden gekatalyseerd door toevoeging van Borma-katalysator 4100-2K voor
watergedragen lakken, verhouding 10:1. Grote transparantie en elasticiteit, dankzij zijn textuur is het
gemakkelijk aan te brengen met een borstel, zelfs op verticale oppervlakken. De formulering op waterbasis
verleent beperkte VOC-uitstoot, met respect voor mens en milieu. Geschikt voor meubels, deuren, plinten,
houten wanden.
FYSISCHE – CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
Vorm:
Katalyseverhouding:
Toepassing van temperatuurbereik:
Pot life indien gekatalyseerd:
Stofvrije tijd:
Droogtijden:
Opbrengst:
Reiniging:

doorschijnende witachtige vloeistof
A: B = 10: 1
van +5 ° C tot +30 ° C
2-3 uur
≈ 30 min
- overschilderen: ≈ 10 - 12 uur
- licht verkeer: ≈ 36 uur
8-12 m2 / Lt
water

HOE TE GEBRUIKEN
Voorbereiding van de achtergrond
Schuur het meubilair om een glad en schoon oppervlak te krijgen, vrij van olie, vet, was, siliconen, en
oude vernissen. Breng het product op een glad en goed geschuurd en schoon oppervlak aan en vervolgens
na 12 uur schuur met schuurpapier korrel 220, verwijder voorzichtig al het stof en reinig met een
antistatisch middel kleding.
Breng vervolgens MOBILACK watergedragen vernis aan voor meubels. Twee componenten - meng vernis en
CATALYST 4100-2K in verhouding 10: 1, roer dan goed voeg 5-10% water toe (mogelijk gedemineraliseerd)
en roer opnieuw. Breng na 10 minuten de product, wacht dan 12 uur en schuur met schuurpapier korrel
220, verwijder voorzichtig stof en schoon met een antistatische doek. Breng dan MOBILACK, watergedragen
vernis aan voor meubilair.
WAARSCHUWING
Alleen voor professionele gebruikers. Controleer de compatibiliteit (kleur-, olie- en harsgehalte) met
onbekende houtsoorten. Verwijder volledig alle resten van de vorige behandeling om een uniforme
afwerking te verkrijgen. Controleer altijd de kamertemperatuur en luchtvochtigheid van hout. Bescherm
tegen direct zonlicht en lucht gedurende de eerste 3 uur na het aanbrengen. Bewaar op een koele, goed
geventileerde plaats, houd de container gesloten wanneer niet in gebruik. Uit de buurt houden van hitte,
vlammen, vonken en andere ontstekingsbronnen. Voorkom bevriezen.
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