Superieure
Metaalglans
voor
Binnen & Buiten

METALLIC
IDEAAL VOOR
aardewerk
pleister
meubelen
fotokaders
houtwerk
interieurafwerkingen
muren
ijzeren hekwerk

Bleekgoud

Glansgoud

Antiekgoud

Koper

Tin

Zilver

UNIEKE KWALITEITEN
Hitte- en waterbestendig
Waterbasis
Eenvoudig aan te brengen
Zeer duurzaam
Reinigen met water
Polijsten geeft extra glans
TOEPASSING
Alle oppervlakken moeten vrij zijn van stof, vuil, roest en vlekken.
Zuigende oppervlakken : breng een grondverf en fixeermiddel aan.
Oude verflagen : lichtjes opschuren.
Niet-zuigende oppervlakken : breng een grondverf aan.
Metaal : breng een roestwerende grondverf aan in de gekozen kleur.
Zorg ervoor dat het product goed gemengd is.
Breng 2-3 lagen aan met een kwast van goede kwaliteit.
Let erop dat elke laag droog is vooraleer de volgende aan te brengen.
Vermijd kwaststrepen door er met de kwast zachtjes terug over te strijken.

Parelmoer

METALLIC KAN OPGEPOLIJST WORDEN MET EEN KATOENEN DOEK
GOUDEN RAAD :
Gebruik een basislaag die lijkt op de gekozen metaalkleur.
Dit versterkt de dekkracht van Metallic.
AANDACHT :
De unieke eigenschap van Metallic om licht te reflecteren brengt mee dat kwaststrepen en
onvolmaaktheden zichtbaar kunnen worden. De dekkracht van Metallic zal variëren naargelang
de kleur. Donkere metaalkleuren dekken beter dan lichte. Werken in direct zonlicht en bij hoge
temperaturen zal de droogtijd beïnvloeden. Niet aanbrengen bij regen.
DROOGTIJD
2 uur bij kamertemperatuur .
VERPAKKING
50gr, 500 ml , 1 liter, 4 liter.
VERBRUIK
8 m² per Liter .
GEZONDHEID, VEILIGHEID, MILIEU, STOCKAGE
Ongevaarlijk. Goed ventileren. Buiten bereik van kinderen en dieren houden. Bij contact met de ogen:
onmiddellijk uitwassen met warm water. Restanten niet in de gootsteen of de riool gieten.
Het materieel kan gereinigd worden met zeep en water vooraleer de deklaag droog is. Een teveel aan
product verwijderen met een vochtige doek. Opgedroogd product moet met een afbijtmiddel
verwijderd worden. Bescherm tegen extreme temperaturen tijdens stockage en toepassing.
Niet gebuiken onder 5°C.
De hiervoor vermelde informatie is correct volgens onze vaststellingen. Omdat omstandigheden en
toepassingen niet door ons gecontroleerd kunnen worden, kunnen wij geen enkele waarborg geven.
Wij raden u aan de geschiktheid van het product te proberen op een test-zone alvorens te starten met
de eigenlijke toepassing.
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