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DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT
■■
■■
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Speciaal voor gevels
Natuurlijk mat uitzicht
Uitstekende dekking

▼▼ACRYL-DECORATIEVERF
DEFINITIE

UITVOERING

Afwerking

Voorbereiding van de ondergrond

• Mat

ONDERGRONDEN
Toegelaten

Het oppervlak en de kwaliteit van de
ondergrond moeten voldoen aan de
bepalingen voor het desbetreffende soort
materiaal van DTU 59.1.

• Ruwe

Voorbereiding van het product

Matte acrylverf, klasse D2, voor de afwerking
van gevels.

ondergronden op basis van
hydraulische bindmiddelen
• Oude verf in goede staat.

TOEPASSING

CRYLANE aan met de borstel of de
rol, in 2 lagen.
• De 1e laag wordt met water verdund tot
40% van het volume.
• De 2e laag wordt aangebracht nadat de
eerste laag droog is. Deze laag is minder
sterk verdund dan de 1e laag.
• CRYLANE is droog na ± 6 uur, de tweede
laag kan worden geschilderd na ongeveer
24 uur (bij + 20°C en 65% relatieve
vochtigheid).

De toepassing moet voldoen aan dit
productgegevensblad en DTU 59.1.

• Breng

• Meng

het product zorgvuldig in de
emmer om tot een homogeen mengsel
te komen.

Uitgesloten:
• Ondergronden

met een helling van meer
dan 10° ten opzichte van het verticale vlak.

GEBRUIKSVOORWAARDEN
• Product bestemd voor vaklui.
• Niet aanbrengen op een bevroren

Materiaal
• Rol,

KENMERKEN
■■Uitzicht:

smeuïge vloeistof, wit of gekleurd
volgens de kleurenkaart
■■Aard: acrylcopolymeer van styreen in
dispersie
■■Schijnbare volumieke massa: 1,4 kg/dm3
■■Verdunning: water
■■Droge stof per gewicht: 63% ± 2%

borstel.
Reinig het gereedschap na gebruik.

ondergrond of bij risico op vorst, op een
natte ondergrond, bij regen of mist of bij
felle droge en warme wind.
• Aanbrengen bij een
omgevingstemperatuur en temperatuur
van de ondergrond van meer dan +5°C.
• Boven +30°C dient u specifieke
maatregelen te treffen.
• Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

Verbruik
0,3 à 0,5 kg/m2 per niet-verdunde laag.
Het effectieve verbruik kan variëren
naargelang van de staat van de ondergrond
en de omstandigheden bij het aanbrengen.

Classificatie
■■NF T 36 005 Familie I klasse
■■XPT 34-722: klasse D2

VERPAKKING

■■Emmer van 5 kg.
■■Emmer van 20 kg.

7 b2

HOUDBAARHEID

12 maanden vanaf fabricagedatum in gesloten
oorspronkelijke verpakking, te beschermen tegen vorst
en hoge temperaturen.

REFERENTIEDOCUMENTEN
■■NF T 36.005-norm.
■■XPT 34-722-norm.
■■DTU 59.1.

WAARBORG

■■Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werf, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de

verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.
Technische documentatie 2015 - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van
het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.
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