SPU Gloss
OMSCHRIJVING Hoogglanzende, luchtdrogende, krasvaste urethaan aflak voor binnen* en buiten
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN  Uitstekende vloeiing
 Kras-, stoot-, en slijtvast
 Hoge dekkracht
 Goed vullend
 Bestendig tegen de meeste reinigingsmiddelen
TOEPASSINGEN Uitstekend geschikt voor bescherming en verfraaiing van kozijnen, deuren, timmerwerk, multiplex,
plaatwerk, boeiboorden, luifels, etc.
PRODUCTINFORMATIE
Bindmiddel Alkydhars
Dichtheid 1,20 kg per ltr
Gewicht vaste stof 77%
Theoretisch rendement 12 - 14 m² per ltr
Glansgraad Gloss: 90 GU
Houdbaarheid  Koel, droog en vorstvrij bewaren, ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking
VERWERKINGSGEGEVENS
Verwerking Kwast en roller
Droging bij 20°C  Na ca. 2 uur stofdroog
 Na ca. 6 uur kleefvrij
 Na ca. 24 uur overschilderbaar
Droogtijden zijn bepaald bij 75 µm laagdikte, bij dikkere lagen kunnen deze afwijken en is het mogelijk
dat de overschilderbaarheids tijd toeneemt tot meer dan 24 uur
Verwerkingscondities Optimaal > 10° en r.v. < 75%
Verdunning Gebruiksklaar, eventueel verdunnen met terpentine. Goed roeren voor gebruik
LEVERING
Verpakking 0,5 ltr, 1 ltr en 2,5 ltr
Kleur Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System
Basis Wit/basis 1, 3 en 7

*Niet voor professionele toepassing. Bij gebruik van lichte kleuren binnen, kan vergeling optreden
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SYSTEMEN
Voorbehandeling - Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn
- Ontvetten met Globaclean
- Niet intacte verflagen verwijderen
- Gladde ondergronden opschuren
- Waar nodig (schraal) plamuren
- Moeilijk hechtende ondergronden voorbehandelen met Multiprimer Plus
- Staalwerk ontroesten en gronden met Uniprimer
Systemen  Hout, industrieel behandeld volgens concept I of II
- Reinigen en schuren
- Voorgronden met Basecoat
- Aflakken met SPU Gloss
- Tussen de lagen goed matteren
 Bestaande intacte verflagen (alkydhars)
- Grondig reinigen en zorgvuldig schuren
- Voor- en/of aflakken met SPU Gloss
of
- Grondig reinigen en zorgvuldig schuren
- Overgronden met Basecoat
- Voor- en/of aflakken met SPU Gloss
- Tussen de lagen goed matteren
 Kaal gemaakt hout
- Eventueel verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen door middel van mechanisch schuren.
- Bij- en overgronden met Basecoat
- Voor- en/of aflakken SPU Gloss
- Tussen de lagen goed matteren
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