S157-NL

S71070 PASTA MOGANO 2527

600 ml
400 ml
500-1000 ml

15’-20’ bij 20°C

24 u bij 20° C

Met kwast

met pad

Omschrijving
2K polyurethaan kleurmiddel voor nieuweboten of houten delen, over lakbaar met 1K of 2K producten. Het geeft de
oppervlakte een uniform uiterlijk en verwijderd defecten (vlekken, kleur verschillen, etc.), het geeft een mooier effect
aan duurzame houtsoorten.

Kleur
71070 Mahony
De kleur intensiteit is afhankelijk van de mate van verdunning (meer verdunning geeft minder kleurkracht).
Daarom is het altijd verstandig om eerst de kleur te testen voor de applicatie.

Eigenschappen

·
·

Snel drogend.
Het verbergt defecten in het hout oppervlakte.

Ondergrond voorbehandeling
Nieuw hout
Droog schuren met korrel P 280-320
Reeds geverfd hout
Herstellen door te dchuren met korrel P 280-320 paper
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Applicatie
Met kwast of pad.

Mengverhouding
Kwast of pad
Volume
S71070
S71071
S70060

PASTA MOGANO 2527……………………………A
PASTA MOGANO 2527 HARDENER…………..B ............
DILUENTE 911……………………………………...C

600 ml
400 ml
500-1000 ml

gewicht
1000 g
500 g
500-1000 g

Aantal lagen: 1-2
Tijd tussen de lagen: 16-24 h

Drogen

Sschuren na
Overschilderen met
zich zelf
Overlakken met
blankelak

10°C
Min 6 uur

20°C
Min 3 uur

35°C
Min 1.5 uur

min. 6 uur max. 32 uur

min. 3 uur max. 16 uur

min. 1,5 uur max. 8 uur

min. 2 uur max. 36 uur

min. 1 uur max. 18 uur

min. 30’ max. 9 uur
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Alle informatie hier opgenomen is het resultaat van zorgvuldig gecontroleerde testen en ervaringen en up-to-date kennis. Deze informatie is slechts een
leidraad, zodat het bedrijf niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor verdere resultaten. Verder kan deze informatie niet worden gebruikt als
betwisting met betrekking tot het gebruik van het beschreven product. Dit is te wijten aan het feit dat gebruiksomstandigheden niet onder controle hebben
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