Schill® A/S Fassadenfarbe
Productinformatie
Schill® A/S Fassadenfarbe is een mat opdrogende dispersieverf voor geveloppervlakken,
weerbestendig volgens VOB, deel C, DIN 18363. Eenvoudig te verwerken, spat- en geurarm,
uitstekend dekkend vermogen, slagregenvast, vuil afwijzend, niet vergelend, spanningsarm en
milieuvriendelijk. Geschikt voor stuc- en betonoppervlakken, metselwerk en fasercementplaten.






Matte A/S gevelverf
Uitstekend dekkend vermogen
Waterdampdoorlatend
Hoog rendement

Technische gegevens
Levervorm
Toepassingsgebied
Verbruik
Specifiek gewicht

Wit
Buiten
Ca. 170 ml/m²
Ca. 1.366 kg/l.

Glansgraad

Mat

Korrelgrootte
Verpakkingsgrootte
Opslag
EU-VOC-grenswaarde

Samenstelling:
Reinacrylaat,
Titaandioxide,
calciumcarbonaat,
conserveringsmiddel, methylisothiazolinon en benzisothiazolinon.

S1 = Fijn
2,5 lt. & 10 lt.
Koel en droog ca. 1 jaar
(Cat. A/b): 40 g/l VOC (2010)
Het VOC-aandeel bedraagt max. 40 g/l.

talk,

glimmer,

siloxaan,

additief,

Inzetgebied en toepassingen
Ondergrond

Sterk zuigende
ondergronden

De ondergrond dient stevig, droog, stof-, olie- en vetvrij te zijn. Schill® A/S
Fassadenfarbe aanbrengen op een normaal zuigende ondergrond, de ondergrond
behoeft niet voorbehandeld te worden. Indien gewenst met maximaal 10 % water
verdunnen.
Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met Conti® Puracryl Tiefgrund.

Verwerking

Kwast, rol- of spuitapplicatie. Geschikt voor airless verspuiten (spuittip ten minste 0,5
mm). Materiaal, omgevings- en ondergrondtemperatuur ten minste 5 °C. Niet
verwerken op door de zon verwarmde gevels.

Overschilderen/
droogtijd

Bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid na enkele uren tastdroog en
overschilderbaar. Bij koel, vochtig weer en een grotere laagdikte een navenant langere
droogtijd aanhouden.

Reinigen van
gereedschap

Tijdens werkonderbrekingen het gereedschap in het materiaal of in water bewaren.
Gereedschap direct na gebruik schoonmaken met water.

Belangrijk
Speciale aandacht

VOB, Deel C, DIN 18363, par. 3, betreffende BFS- productbladen, betreffende EUVeiligheidsbladen.
In moeilijke gevallen advies inwinnen.

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid
invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van
bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te
slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.
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Schill® A/S Fassadenfarbe
Veiligheid

Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuitnevel niet inademen. Tijdens en na het
verwerken voor goede ventilatie zorg dragen. Alleen gebruiken in goed geventileerde
ruimten. Bij contact met de ogen en de huid direct grondig met water spoelen. Niet in
het riool, open water of de grond laten lopen. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik
van de verf dient vermeden te worden. Tijdens het verwerken de grond afdekken.

Technisch
advies

Uiteraard kunnen in deze technische informatie niet alle ondergronden en verftechnische
problemen behandeld worden. Mocht u verdere vragen hebben kunt u vanzelfsprekend
technisch advies inwinnen.
E-Mail: info@dslcoatings.nl of tel: +31 (0)88 027 55 00
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