FAIR-DECOR

Droogtijdverlengend additief
Droogtijdverlenging van watergedragen verven
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FAIR-DECOR
OMSCHRIJVING

HOUDBAARHEID

Droogtijdverlengend additief voor watergedragen verven. Ideaal voor het decoreren van
binnenmuren in diverse kleureffecten door middel van spons, zeemvel of effectrol techniek.
Door langere opentijd voorkomt men overlappingen.

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 GEBRUIK
Het decoreren van binnenmuren in diverse kleureffecten.

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

1,0
±6%
±6%

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

Niet van toepassing
Niet van toepassing
Na min. 24 uur (mengsel basisverf / Fair-Decor)
Niet van toepassing

THEORETISCH VERBRUIK
5 - 15 m²/l, afhankelijk van de mengverhouding met de basisverf.

PRAKTISCH VERBRUIK
Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate
and material losses during application.

ONDERGROND VOORBEHANDELING
Na de normale voorbereidingen, het mengsel Fair-Decor / basisverf met rol of platte kwast
aanbrengen op de ondergrond in een kleur en aangepaste humiditeit die contrasteert met dit
mengsel.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Fair-Decor mengen met een watergedragen basisverf in de verhouding Fair-Decor / basisverf
1 : 1 tot 1.5 : 1. Het eindproduct dient beschouwd te worden als een "decoratief effect
coating" - VOC cat A/l; EU grenswaarde 300 g/l (2007); 200 g/l (2010).
De nog natte laag bewerken met één van de volgende technieken: effectrol, spons, zeemvel,
kam, absorberend papier, platiekfolie, etc.
Afhankelijk van de verf waarmee Fair-Decor gemengd wordt en de toegevoegde verhouding
kan het aan te raden zijn de mechanische weerstand te verhogen door te overschilderen met
Divalo vernis en dit na volledige doordroging van het aangebrachte mengsel.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN
Aanbrengen bij een temperatuur van min. 5°C.

OPMERKINGEN
Mix Fair-Decor with a waterborne base paint in the proportion Fair-Decor / base paint 1 : 1 to
1,5 : 1. The finished product has te be considered as a "decorative effect coating" - VOC cat.
A/l; EU Limit values 300 g/l (2007); 200 g/l (2010).
Treat the wet coat with one of the following techniques: structural roller, sponge, chamois
leather, comb, absorbing paper, plastic foil, etc.
Dependent on the paint and the proportion with which Fair-Decor is mixed, it may be
advisable to increase the mechanical resistance by applying a final coat of Divalo varnish and
this after full cure of the applied mixture.

VEILIGHEIDSGEGEVENS
VOC limiet:
Opmerkingen mbt veiligheid:

291 g/l
Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en
de informatie op de verpakking.

Uitgiftedatum: 31/08/2022

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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