PRODUCT DATA

PARACEM SEMI-GLOSS

OMSCHRIJVING
Watergedragen halfglanzende acrylaatverf op basis van styreenacrylaat en pure acrylaatharsen voor binnen- en buitenmuren.
SPECIFIEKE KENMERKEN
Voor binnenwerken: zeer decoratief halfglanzend uitzicht - gemakkelijk te reinigen en te onderhouden - hoge vulkracht en dekvermogen - uitstekende vloei.
Voor buitenwerken: goed glansbehoud - zeer hoge duurzaamheid - onverzeepbaar.
AANBEVOLEN TOEPASSING
Watergedragen halfglanzende acrylaatverf voor binnen- en buitenmuren.
TECHNISCHE GEGEVENS
Uiterlijk:
Halfglanzend (glansgraad 60°: ± 65%)
Kleur:
Wit + base P
Massa:
1,28 - 1,32 g/cm³
Vaste stof gehalte:
In volume: 35 - 38%
In gewicht: 50 - 53%
Aanbevolen laagdikte:
Natte film: ± 125 micron (verbruik: 8 m²/l)
Droge film: ± 45 micron (verbruik: 8 m²/l)
Vlampunt:
Onbrandbaar
VOC-gehalte:
Gebruiksklaar mengsel:
Categorie:
EU grenswaarde:

15 g/l max.
15 g/l max.
A/c
75 g/l (2007) / 40 g/l (2010)

Droogtijden
Kleefvrij:
Hanteerbaar:
Overschilderbaar:
Uitgehard:

bij 20°C/60% r.v.
40 min. (10 m²/l)
2 uur (10 m²/l)
4 uur (10 m²/l)
± 1 dag

Rendement
Theoretisch:
Praktisch:

8 - 10 m²/l
Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond
en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220).

ONDERGROND VOORBEHANDELING
Steeds werken op een droge (max. 4% vochtgehalte) en draagkrachtige ondergrond. Muren
grondig reinigen met stalen borstel of hogedruk waterreiniging toepassen. Indien mosgroei,
eerst behandelen met een geschikt mosdodend product.
Op poreuze ondergronden eerst een laag Parafix / Paracem (1/1) of Pegafix aanbrengen.
Op gladde bakstenen eerst een laag Noxyde, verdund met 25% water, of Pegalink aanbrengen.
Bij toepassen van een witte hechtlaag, Pegalink i.p.v. Noxyde gebruiken.
Oude afpoederende verven na reiniging impregneren met Fixonal of Pegafix.
Gaatjes opstoppen, spleten of barsten dichten met Elastofill of Mur-Filler (afhankelijk van de
ondergrond).
Waar nodig egaliseren met Pegaflex. Fijnschuren, afstoffen en egaliseren met Porisol.
Vervolgens 1 - 2 lagen Paracem Semi-Gloss aanbrengen.
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PARACEM SEMI-GLOSS

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.
VERDUNNING EN APPLICATIE
Kwast:
Bij voorkeur in 2 lagen aanbrengen.
Roller:

Bij voorkeur in 2 lagen aanbrengen. Kortharige rol gebruiken.

Luchtspuit:

Niet aanbevolen.

Airless spuit:

Nozzle: 018 / Druk: 180 bar.
1 laag volstaat in de meeste gevallen.

Reinigen:

Water.

APPLICATIE CONDITIES
Temperatuur min. 5°C / max. 80% R.V.
VEILIGHEID
Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.
OPSLAGSTABILITEIT
2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge,
goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.
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