ZINSSER® COVERS UP™

Isolerende primer en plafondverf in
één
Matte witte afwerking voor binnen
Primer en afwerking in één
Isoleert water-, nicotine- en rookvlekken
Ideaal om plafond plaatselijk te retoucheren
Sneldrogend en geurarm

WWW.ZINSSEREUROPE.EU

ZINSSER® COVERS UP™
OMSCHRIJVING

HOUDBAARHEID

COVERS UP™, een oplosmiddelhoudend acrylhars, is een vlekkenverwijderaar en plafondverf
in één. Dit geurarme en sneldrogende product zorgt voor een matte witte afwerking die past
bij de meeste akoestische plafondtegels en witte plafondverven. De verticale spuitbus is
uiterst handig in gebruik. Ideaal om een plafond plaatselijk te retoucheren. Voor gebruik
binnen.

3 jaar vanaf de productiedatum in een afgesloten blik als dit is opgeslagen op een droge en
goed geventileerde plaats, niet blootgesteld aan direct zonlicht en bij temperaturen tussen 5
en 25°C

AANBEVOLEN GEBRUIK
Voor gebruik binnen. Gebruik als primer of afwerkingslaag op akoustische plafondtegels,
geverfde plafonds, verlichtingsarmaturen, HVAC leidingen en ventilatieopeningen of overal
waar een degelijke isolerende primer of locale afwerking nodig is.
Kan gebruikt worden op nieuw, geprimed of eerder geverfde plafonds, gipsplaten, cement,
stucwerk, hout (den, spar, berk, eik en multiplex), aluminium, ijzer, staal en gegalvaniseerd
metaal, PVC, glanzende laminaten en andere binnenoppervlakken.

DROOGTIJDEN BIJ 20º C/RV 50%
Kleefvrij:
Overschilderbaar:

30 minuten (@ 20°C)
2 uur

THEORETISCH VERBRUIK
1.5 m²/spuitbus

PRAKTISCH VERBRUIK
De dekking hangt in de praktijk van vele factoren af, zoals de poreusheid en ruwheid van de
ondergrond en het materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING
Oppervlakken moeten schoon, droog, hard en vrij zijn van stof, vuil, kalkophopingen, roet, vet,
olie, was, schimmel, behanglijm of andere verontreinigingen waardoor de primer /
plafondverf minder goed zou kunnen hechten. Indien u hierover twijfelt, maakt u het
oppervlak schoon met een oplossing van water en huishoudammoniak of een ander geschikt
schoonmaakmiddel. Verwijder alle verflagen die niet goed zijn vastgehecht. Schuur eventuele
achtergebleven verfrestjes glad. Probeer eventuele vlekken te verwijderen door het oppervlak
te wassen, schuren, schrapen, etc.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Te gebruiken bij kamertemperatuur in een goed verluchte ruimte. Een te hoge
luchtvochtigheid vermijden. De bus krachtig schudden totdat het balletje in de bus rammelt.
Omkeren en gedurende een minuut blijven schudden. Tijdens gebruik regelmatig
schudden. Op ongeveer 25 tot 30 cm van het voorwerp spuiten met korte verstuivingen.
Overschilderbaar na 30 min. Reiniging spuitbus: spuitbus omkeren en spuiten totdat er
zuiver gas verspreid wordt.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN
Gebruiken bij een temperatuur van 4 - 32°C en een luchtvochtigheid <85%.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN
Reinig lekkages en druppels met een doek gedrenkt in minerale spiritus.

OPMERKINGEN
COVERS UP™ wordt niet aanbevolen voor toepassing op vloeren, terassen, daken of een
oppervlak dat langdurig in contact is met water.

VEILIGHEIDSGEGEVENS
VOC categorie:
Opmerkingen mbt veiligheid:

/
Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad en de
veiligheidsinformatie op de spuitbus.

Uitgiftedatum: 19/04/2020
Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.
Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor
zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de
aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche)
te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich
het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
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