
 

CACHEMIRE METALLIC FINISH

Acrylaat gel-vernis verrijkt met
metaaldeeltjes

WWW.MATHYSPAINTS.EU

Transparant met metaal/alu deeltjes

Makkelijk te appliceren

Geurarm

Makkelijk aan te brengen met een plastieken/rubberen spatel of synthetisch rollertje om de

metaaldeeljes goed te verdelen



CACHEMIRE METALLIC FINISH
OMSCHRIJVING
Watergedragen acrylaat gel-vernis verrijkt met metaaldeeltjes. Te apliceren op reeds
geschilderde muren.

AANBEVOLEN GEBRUIK
Cachemire Metallic Finish wordt toegepast op reeds behandelde binnenmuren waarop een
metaalglans gewenst is. De gel-vernis gaat de ondergrond ook beschermen en afwasbaar
maken. De behandelde ondergrond is afwasbaar en beschermd.

TECHNISCHE GEGEVENS
Dichtheid (g/cm³):  0,95 - 1,05
Glansgraad:  Metallic
Vaste stof gehalte in gewicht:  12,0 - 16,0% ( white - blanc - wit )
Vaste stof gehalte in volume:  12,0 - 16,0% ( white - blanc - wit )

DROOGTIJDEN BIJ 20º C/RV 50%
Kleefvrij:  24 u
Hanteerbaar:  24 uur
Overschilderbaar:  24 uur
Volledig uitgehard:  24 uur

THEORETISCH VERBRUIK
10 - 13 m²/kg 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 gereinigd, gezond, droog en stabiel zijn.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden. We
raden aan om het product niet te verdunnen. Vermijd agressieve manieren om schoon te
maken. Gebruik indien nodig zachte reinigingsmiddelen. Vermijd mechanische handelingen
(zoals wrijven met een doek).
Bij applicatie het product goed horizontaal en verticaal uitrollen zodat de metaaldeeltjes
goedover het oppervlak verdeeld worden. Maximum 2 lagen aanbrengen met een
microvezelroller.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN
< 5°C - > 35°C, < 65% R.V.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER
Microvezel, onverdund gebruiken

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN
Water.

OPMERKINGEN

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:  200 g/l
VOC readymix:  < 200 g/l
VOC categorie:  A/l
VOC limiet:  200 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid:

 
Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en
de informatie op de verpakking.

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

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.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu  

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu  

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu  

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu
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