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RC DAK-ACRYL
WATERGEDRAGEN DAKCOATING

Art.80500
Beschrijving
RC DAK-ACRYL is, op basis van 100% acrylaathars, voor het renoveren van dakbedekkingen bestaande uit leien, fibro-cementleien,
dakpannen, beton, golfplaten, enz

Toepassing
RC DAK-ACRYL wordt aangebracht zonder bijkomende primer.
RC DAK-ACRYL is een renoverende verf die aan oude bedekkingen, terug een uitstekende bescherming en kleur geeft. Het heeft
uitstekende dekkende eigenschappen en biedt bescherming tegen UV-stralen en oxydatie

Ondergrond
De ondergrond moet voor het schilderen met hogedrukreiniger ontdaan worden van mos, korstmos, algen, zoutuitslag, vuil, vet, stof
enz
Bij sterke mosgroei behandelen met RC OS
Na opdroging kan de verf aangebracht worden

Verwerking
Met verfrol, of airless zijn mogelijk. (bv. Airlesspistool druk 210 Bar opening 21)
Eerste laag: verdunnen met 20% water
Tweede laag: Na droging van de eerste laag, + 4 uur, een tweede onverdunde laag RC DAK-ACRYL aanbrengen.

Verbruik
400 à 500 gr/m² in twee lagen is noodzakelijk. 15 liter is gelijk aan 40 m²

Opmerking
Goed omroeren voor gebruik

Technische Karakteristieken
Bindmiddel soepel zuiver Acrylaathars
Kleurstoffen gemicroniseerde ijzeroxide pigmenten
Hulpstoffen mos en algenwerende toevoegingen
Oplosmiddel water
Soortelijk gewicht 1,20 kg/dm³

Dampdoorlaatbaarheid 0,43
Klasse 2

Vaste bestanddelen 63%
Pvc 35%
Viscositeit 25 mPs
Vlampunt geen
Ph-waarde 8,5
Glansgraad zijdeglans
Kleur zwart en antraciet

Technische Karakteristieken (vervolg)
Verwerkingstemperatuur minstens 10° C
Houdbaarheid en bewaring Vorstvrij bewaren ! In ongeopende verpakking tenminste 12 maanden houdbaar.

Reiniging gereedschap
Direct na gebruik reinigen met water

Veiligheid
Geen gevarencode

Verpakking
18 kg (15 L)
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Wettelijke informatie
De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Reynchemie-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op
basis van de huidige kennis en ervaring van Reynchemie met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden
in overeenstemming met de aanbevelingen van Reynchemie. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse



zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid
voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van
het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Reynchemie behoudt zich het recht om de producteigenschappen te
wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met
onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en
leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product;
exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.
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