CACHEMIRE SABLE BASE

Fluweelmatte binnenmuurverf met
een fijne zandstructuur
Lange verwerkingstijd: open tijd 1 tot 2 uren
Aanzetvrij
Spatvrij
Goed dekkend
Geurarm

WWW.MATHYSPAINTS.EU

CACHEMIRE SABLE BASE
OMSCHRIJVING

Niet aanbevolen.

Cachemire Sable Base is een nieuwe fluweelmatte binnenmuurverf met fijne zandstructuur
geschikt voor elke ruimte en elke woonstijl. Met Cachemire Sable Base creëert u een decoratief
zandeffect waardoor alle muren een warme, traditionele doch eigentijdse uitstraling krijgen.

VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPUIT

AANBEVOLEN GEBRUIK
Esthetisch verfraaien van de meest gangbare binnenondergronden (plak/ pleisterwerk,
baksteen, beton) ; ook toepasbaar op glasvlies.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN
Water.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

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

Niet aanbevolen.

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

1,3 - 1,4
± 48%
± 30%

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

4 uur
24 uur
± 1 dag

179 g/l
179 g/l
A/i
200 g/l
Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en
de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID
Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien
opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen
tussen 5° en 35°C.

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE
90 µm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE
27 µm

THEORETISCH VERBRUIK
Ca. 8 m²/kg

PRAKTISCH VERBRUIK
Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en
materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING
Muren in slechte staat: zorgvuldig verwijderen van oude verflagen of bouwvallige
bepleisteringen; goed afschuren met stalen borstel. Grote reparaties met cementspecie of
met Pegacrete uitvoeren. Voor kleine reparaties bereidt men een mortel van Paracem Quartz
met scherp zand. Deze herstellingen na droging voorbehandelen met Pegafix. Spleten en
barsten dichten met Elastofill.
Oude gereinigde verflagen in goede staat en licht poreuze oppervlakken kunnen direct met
Cachemire Sable overschilderd worden. Poreuze oppervlakken eerst met Cachemire Sable
Primer impregneren, of, voor zeer snel overschilderen, met Zinsser primers Bulls Eye 123 of
123 Plus. Blokkeer water- en nicotinevlekken met Pegamat RL of Pegamat Aqua Isole, of
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.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN
> 10°C, < 80% R.V.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST
Met spalter (Paracem Effects borstel) aanbrengen in kruiselingse bewegingen.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER
Niet aanbevolen.

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Uitgiftedatum: 19/04/2022

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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