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Prisma Tech Coverwhite spray
Varenummer:   91158.
 

 
Beskrivelse:

Spraymaling til profesjonelle og "gjør det selv". Overflatetetning fra Schuller er en hurtigtørkende isolerende spray
som isolerer mot inntrengning fra tush, fett, butime, nikotin, tjære, rust, fuktskader, sot osv. Prisma Tech
Coverwhite har meget god dekning, men må overmales. For innendørs og utendørs bruk.

Tekniske data:

Inneholder:   400 ml.
Farge:    Hvit.
Yttorr:    Ca. 10 minutter (20 ° C og 60% relativ fuktighet).
Overmaling:   Etter ca. 1 time avhengig av malingstykkelse (20 ° C og 60% relativ fuktighet).
Temperaturbestandig:  Opptil 80 ° C
Fareklasse:   ADR-klasse 2.1 5F. Innhold: E 520 = 400 ml.
 

Bruk:

Overflatene må være rene, tørre og fri for fett. Små sprekker og hulrom er fylt. Fjern gammel lakk / maling og slip
overflaten. Masker forsiktig der du ikke sprayer. Påfør ett til to strøk Prisma Tech Coverwhite. Det skal være ti
minutter mellom de to søknadene. Det anbefales ikke å bruke en kald spraymaling. Den beste
påføringstemperaturen er mellom 15 og 25 ° C. Rist glasset i 2-3 minutter før bruk. Avstanden til overflaten som
skal behandles er omtrent 25-30 cm. Hold krukken loddrett. Rist glasset godt mellom applikasjonene. Avhengig av
underlag kan området være ferdig / ferdigmalt (dispersjon eller emulsjon) etter ca. 1 time. Tørketiden varierer
avhengig av temperatur, fuktighet og tykkelse på lakkert overflate / malingslag. Les instruksjonene på glasset nøye
og handle deretter.

 

Oppbevaring og prosedyrer for sikker håndtering: 

Oppbevares i lukket originalemballasje på et tørt, godt ventilert og kjølig sted. Kan oppbevares i minst 60 måneder. 
Unngå innånding av damp og aerosoler. Sørg for god ventilasjon. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Vask 
hudfarge med en gang. Ikke bruk i nærheten av ild, gnister eller varme overflater. Røyking forbudt. Lokket og kan 
brukes på nytt. Den tomme sprayboksen returneres til en egnet gjenvinningsstasjon. Hvis sprayboksen ikke er tom, 
må den returneres til gjenvinningsstasjonen for farlig avfall. 
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