DAKO VERF BV VERFFABRIEK

Tolstraat 16 7482 DB Haaksbergen Tel. (053) 5740131

ALROTIX POPULAIR
Aromaatvrije synthetische muurverf voor binnen op basis van
alkydhars in mat en zijdeglans met slechts 20% oplosmiddel.

TOEPASSING:

Voor binnen op tal van niet alkalische ondergronden waaronder beton, gasbeton, metselen pleisterwerk etc. (minstens 12 maanden oud).
Het schilderen van hard- en zachtboard, spaanderplaat en andere bouwplaten.
Het overschilderen van oude, nog intacte (niet elastische) alkydhars- en
dispersiemuurverven.

KENMERKEN:

Bevat slechts 20% oplosmiddel (aromaatvrij), extreem reukarm, bevat geen terpentine.
Was- en schrobvast, goede dekkracht, goede vulling, gemakkelijk verwerkbaar,
superdekkend, isoleert nicotine-, roet- en teeraanslag, water-, koffie- en theevlekken etc.

BASISGEGEVENS:

Dichtheid
Glansgraad
Kleur

mat ca. 1,5 kg./ltr. bevat 20% oplosmiddel
zijdeglans ca. 1,5 kg/ltr. bevat 22% oplosmiddel
mat en zijdeglans.
wit, tevens zijn alle pasteltinten te maken.

Droogtijden bij 20°C en 65% RV:
Stofdroog
Overschilderbaar

na ca. 1 uur.
na ca. 12 uur.

Relatieve luchtvochtigheid
Praktisch rendement
Applicatiemethode
Minimale verwerkingstemperatuur
Verdunning
Was- en schrobvastheid
Overschilderbaarheid

maximaal 90%.
ca. 1 liter op 8-9 m² afhankelijk v.d. ondergrond.
roller, kwast, blokwitter, airless-spuit, e.d.
ondergrond- en omgevingstemp. boven +5°C.
aromaatvrije Dakosol DT of terpentine.
Bestand tegen wassen en schrobben met water
waaraan loogvrij reinigingsmiddel is
toegevoegd.
Goed overschilderbaar met alkydharsverven en
dispersieverven.

ONDERGRONDCONDITIE:

Droog, en vetvrij.
Eventuele loszittende verfdelen verwijderen.
Alkalische ondergronden eerst voorstrijken met verdunde Porex 2000.

GEBRUIKSINSTRUKTIE:

Ondergrond ontdoen van ongerechtigheden.
Bij verwerking en droging voldoende ventileren.
Cement en beton dienen tenminste 12 maanden oud te zijn.
Eventuele zoutuitslag bij metselwerk droog afborstelen.
Bij beton dient de cementhuid te worden verwijderd.
Sterk zuigende en alkalische ondergronden voorstrijken met verdunde Porex 2000.
Licht poederende ondergronden voorstrijken met verdunde Porex 2000.
Sterk poederende ondergronden voorstrijken met Novaton Fixeer.
Reiniging gereedschap: direct na gebruik met terpentine of Dakosol DT.

Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.
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ALROTIX POPULAIR
Vervolg

SYSTEMEN:

Onbehandelde, alkalische ondergronden:
Ontdoen van ongerechtigheden.
Sterk zuigende en/of licht poederende ondergronden impregneren met verdunde
POREX 2000.
Na droging afschilderen met ALROTIX POPULAIR.
Oude intacte alkydhars- en dispersiemuurverven:
Geheel afwassen met ammoniakwater en goed nawassen met schoon water.
Glanzende olie- en alkydharsmuurverflagen mat schuren.
Eventueel gebreken bijwerken.
Gronden met ALROTIX POPULAIR, waaraan maximaal 10% Dakosol DT is toegevoegd.
Na droging afschilderen met ALROTIX POPULAIR.
Licht poederende, intacte oude verflagen:
Geheel afwassen met ammoniakwater en goed nawassen met schoon water.
Licht poederende ondergronden impregneren met verdunde Porex 2000.
(sterk poederende ondergronden impregneren met Novaton Fixeer).
Na droging afschilderen met ALROTIX POPULAIR.
Board-, gips-, spaanderplaat e.d.:
Spijkergaatjes e.d. vullen.
Gronden met ALROTIX POPULAIR, waaraan maximaal 10% Dakosol DT is toegevoegd.
Na droging afschilderen met ALROTIX POPULAIR.

VERPAKKING:

Bussen van 1, 4 en 10 liter.

HOUDBAARHEID:

In onaangebroken originele verpakking op een koele, droge plaats
tenminste 24 maanden houdbaar.

Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.

