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Frescolithe Decor- en Standbouwverf
OMSCHRIJVING

Watergedragen decor- en standbouwverf op basis van een
kunstharsdispersie.

EIGENSCHAPPEN

Hoog gepigmenteerd. Heldere, briljante kleuren.
Uitstekende kleur- en dekkracht.
Zeer mat. Droogt egaal op.
Geen hinderlijke geur tijdens de verwerking.
Sneldrogend, onderling mengbaar, geen blocking.
Voor gebruik binnen.

TOEPASSING

Bij uitstek geschikt als afwerking voor de standbouw,
televisie- en theaterdecors, fotostudio’s, limbo’s, diverse
plaatmaterialen en kunststoffen.
In verdunde vorm geschikt voor de verwerking op theaterdoeken.
In combinatie met Frescolithe Coating geschikt voor tijdelijke
buiten toepassing.

KLEUREN

Neverlak 6000- en Emotions waaier, Eurotrend, NCS, Pantone ( bij
benadering), RAL en kleuren volgens staal of uit andere dan de
hierboven genoemde waaiers.

GLANSGRAAD

Zeer mat

VERPAKKING

4 en 12,5 kg.

4 en 15 kg.
15 kg.

: Frescolithe Decor- en Standbouwverf.
: Chromakey.
: Wit.
: Zwart.
: Superexpo Zwart
: Wit Extra.
: Superexpo Wit.

BASISGEGEVENS

Bepaald bij 23 °C. en 50 % R.V.
Glansgraad
: zeer mat.
Dichtheid
: 1,4 – 1,5 ; afhankelijk van de kleur.
Stofdroog
: na ca. 30 minuten.
Overschilderbaar
: na ca. 2 uur.
Houdbaarheid
: ten minste 12 maanden in gesloten
originele verpakking op een koele,
droge en vorstvrije plaats.
V.O.S.
: klasse A/a
30 g/l 2010
max. 30 g./l.

THEORETISCH RENDEMENT

5-7 m²/kg op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.

PRAKTISCH RENDEMENT

Afhankelijk van de wijze van verwerking en aard en structuur van de
ondergrond.

VERWERKING

Verwerkingsmethode

Verwerkingsconditie

Verdunning

: gemakkelijk te verwerken met
kwast , verfroller of verfspuit.
: Airless.
druk : ca. 160 bar.
tip: 5/15 - 5/17.
: Luchtspuit.
druk: 3 bar.
spuitopening: 1,5 – 2 mm.
: HVLP luchtspuit.
druk: 3 bar.
spuitopening: 2 mm.
: ondergrond en omgevingstemperatuur
boven 5 °C.
: relatieve luchtvochtigheid max. 80%
: zorg voor goede ventilatie.
: gebruiksklaar.
: afhankelijk van het doel kan
Frescolithe mag met maximaal 10%
water verdund worden.

BEHANDELING ONDERGROND

De ondergrond moet droog en schoon zijn, vrij van vuil, vet en
zouten. Naden, scheuren en gaten behandelen met een deugdelijk
vulmiddel (bijv. Decofoam) en deze goed laten doordrogen.
Zuigende ondergronden voorbehandelen met Putop Impregneer.

REINIGING GEREEDSCHAP

Direct na gebruik met water.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad.
TECHNISCH ADVIES
Voor een advies op maat kunt u contact opnemen met Neverlak B.V. Tel. 020-6655678.

De hierboven vermelde informatie is geheel vrijblijvend en is gebaseerd op eigen waarnemingen en ervaringen.
Onze informatie geldt als vrijblijvend advies en ontslaat de afnemer/verwerker niet van de verplichting de door
ons geleverde producten zelf te beproeven alvorens tot de verwerking daarvan over te gaan. De toepassing en de
verwerking van onze producten geschiedt buiten onze controlemogelijkheden en waarneming en derhalve
uitsluitend voor verantwoordelijkheid van de afnemer/verwerker.
Bij het verschijnen van een nieuwe editie van dit Productinformatieblad verliest deze uitgave haar geldigheid.

