CACHEMIRE BETON BASE

Imitatiebeton voor een strakke
uitstraling
Zeer goed dekkend
Geurarm
Makkelijk op te schuren
Snelle verwerking
Kan na applicatie beschermd worden met onze gel-vernis Cachemire beton finish.

WWW.MATHYSPAINTS.EU

CACHEMIRE BETON BASE
OMSCHRIJVING
Cachemire Beton Base is een watergedragen decoratieve pleister voor het creëren van een
strakke betonlook voor binnen.

opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen
tussen 5° en 35°C.

AANBEVOLEN GEBRUIK
Watergedragen decoratieve pleister voor het creëren van een betonlook voor binnen.
Toepasbaar op de meeste ondergronden (plak/pleisterwerk, baksteen, beton, etc.), alsook op
glasweefsel.

TECHNISCHE GEGEVENS
Dichtheid (g/cm³):
Vaste stof gehalte in gewicht:

1,15 - 1,20
55 - 59% ( white - blanc- wit )

DROOGTIJDEN BIJ 20º C/RV 50%
Hanteerbaar:
Overschilderbaar:
Volledig uitgehard:

24 uur
24 uur
24 uur

THEORETISCH VERBRUIK
300 – 600 g/m² per laag

PRAKTISCH VERBRUIK
De gegevens zijn afhankelijk van de staat van de ondergrond, soort ondergrond en de
gekozen afwerking. Wij raden aan een staal te zetten om het juiste verbruik vast te stellen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING
Ondergronden moeten grondig voorbereid worden. Ze moeten gereinigd, gezond, droog en
stabiel zijn. Om een betere hechting te krijgen van Cachemire Beton op de ondergrond,
gebruik Cachemire Beton Primer, een primer met een korrelachtige structuur. Gebruik bij
aanwezigheid van vlekken, graffiti Zinsser primers Bulls Eye 123, 123 Plus of B-I-N.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden. We
raden aan om het product niet te verdunnen. Verdunnen kan kleurveranderingen
veroorzaken.Voor het inkleuren eerst een gaatje maken in de pleister, nadien colorants
bedekken met een laagje pleister en goed opschudden/mixen tot colorants volledig gemengd
zijn.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN
> 10°C - < 35°C , < 65% R.V.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN
Water.

OPMERKINGEN
Nooit een solventgedragen product op de pleister aanbrengen.

VEILIGHEIDSGEGEVENS
VOC gehalte:
VOC readymix:
VOC categorie:
VOC limiet:
Opmerkingen mbt veiligheid:

<30 g/l
<30 g/l
A/l
200 g/l
Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en
de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID
Minimaal 1 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien

Uitgiftedatum: 23/08/2022

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.
Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor
zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de
aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche)
te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich
het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
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