DAKO VERF BV VERFFABRIEK

Tolstraat 16 7482 DB Haaksbergen Tel. (053) 5740131

TOPCOLOR (kleur- effecten)
Waterverdunbaar transparant glaceermiddel op acrylbasis.
TOEPASSING:

TOPcolor is mengbaar met vrijwel elke matte en zijdeglanzende latex en acrylverf op
waterbasis.
Hierdoor ontstaat een prettig te verwerken en traagdrogend glaceermengsel.
Door de trage droging van dit mengsel is het met eenvoudige middelen mogelijk tal van
decoratieve effecten te creëren op muren, vloeren, meubels, deuren etc.

KENMERKEN:

Watergedragen, snel en eenvoudig aan te brengen op vrijwel elke ondergrond,
opmerkelijke trage droging, geen hinderlijke geur, mengbaar met vrijwel alle matte en
zijdeglanzende latex en acrylverven op waterbasis.

BASISGEGEVENS:

Dichtheid
Glansgraad
Kleur

ca. 1,03 kg./ltr.
mat.
blank.

Droogtijden bij 20°C en 65% RV op zuigende ondergronden zoals muren:
Effect aanbrengen
Stofdroog
Overschilderbaar
Praktisch rendement

er kan ca. 1 uur in het aangebrachte mengsel
worden gewerkt.
na 2 uur.
na 24 uur met b.v. slijtvaste PU lak.
1 liter op 6-8 m² afhankelijk v.d. ondergrond.

Droogtijden bij 20°C en 65% RV op niet zuigende ondergronden zoals meubels:
Effect aanbrengen
Stofdroog
Overschilderbaar
Praktisch rendement
Minimale verwerkingstemperatuur

er kan ca. 2 uur in het aangebrachte mengsel
worden gewerkt.
na 5 uur.
na 72 uur met b.v slijtvaste PU lak.
1 liter op 12 m²
ondergrond- en omgevingstemp. boven +5°C.

ONDERGRONDCONDITIE:

Droog, schoon en vetvrij.
Eventueel (opnieuw) geschilderd met een kwaliteitsverf of hechtprimer.

GEBRUIKSINSTRUKTIE:

Meng ca. 6 delen TOPcolor met 1 deel latex of acrylverf in de gewenste kleur.
Op royale wijze aanbrengen met roller, kwast of blokwitter.
Effect creëren met flappenroller, spons, lap of een ander voorwerp dat een motief
achterlaat.
Werk in banen van maximaal 2 meter breed en laat steeds een rand van ± 10 cm
onbewerkt, bewerk deze rand pas bij de volgende baan (er zullen dan geen overgangen
ontstaan).
Bij gebruik van een spons of lap kunnen deze ook gedrenkt worden in de TOPcolor i.p.v
het te bewerken oppervlak in te strijken, (wel goed uitwringen en zacht deppen of rollen).
Probeer het effect eerst uit op een stuk karton om het resultaat vooraf te kunnen
beoordelen.
Meubels en vloeren aflakken met slijtvaste Polyurethaanlak.
Bij verwerking en droging voldoende ventileren.
Reiniging gereedschap: direct na gebruik met water.

VERPAKKING:

Emmers van 4, 2 en 0,5 liter.

HOUDBAARHEID:

In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
tenminste 24 maanden houdbaar.

Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.

