Productsheet Sanding Sealer

Technische gegevens

De Meubelproducten Sanding Sealer is een transparante sneldrogende lak
met uitstekende schuureigenschappen. Na ca 1 uur drogen kan het
oppervlak al geschuurd worden. Na het schuren geeft het een glad
oppervlak waarop de Invisible Oil of PU Waterlak op aangebracht kan
worden.

De Meubelproducten.nl Sanding Sealer is geschikt voor verschillende
houtsoorten, alleen voor binnengebruik. Het is eenvoudig te gebruiken en
kan aangebracht worden met kwast of spuitpistool.

Basis : Acrylaat
Verbruik : Kwast: 10-12 m2 / Liter
Spuitpistool: 8-10 m2 / Liter
Dichtheid : 1.010 kg / dm3
Vaste Stof : 27%
Viscositeit : 30-35” DIN4 bij 20°C
Lagen : 1 laag is voldoende
Verdunner : (warm) Water
Verpakking : 10 en 30 liter blikken
Houdbaarheid : 12 maanden in gesloten verpakking
Vorstvrij bewaren

Verwerkingsadvies (Kwast)

Algemene informatie

Product eigenschappen

1. Prepareer het oppervlak door te schuren (korrel 180-320) en
verwijder het stof. Zorg dat het oppervlak schoon is.
2. Breng de Sanding Sealer aan met een kwast. Breng het dwars op
de nerf aan en egaliseer in de richting van de nerf.
3. Laat het 1-2 uur drogen en schuur voorzichtig.
4. Breng een beschermlaag aan naar keuze (Invisible Oil, (PU)
Waterlak)
Verwerkingsadvies (spuitpistool)
1. Prepareer het oppervlak door te schuren (korrel 180-320) en
verwijder het stof. Zorg dat het oppervlak schoon is.
2. Breng de Sanding Sealer aan met een spuitpistool. (nozzle: 1.3 –
1.5)(werkdruk: 2.5 – 3.0 bar)
3. Laat het 1-2 uur drogen en schuur voorzichtig
4. Breng een beschermlaag aan naar keuze (Invisible Oil, (PU)
Waterlak)

1. Alléén met roestvrijstalen apparatuur verwerken
2. Alle droogtijden zijn gebaseerd op een ruimtelijke temperatuur van
ca. 20°C.
3. De Meubelproducten.nl Sanding Sealer wordt als gebruiksklaar
product aangeleverd en dient derhalve niet te worden verdund.
4. De Meubelproducten.nl Sanding Sealer dient vorstvrij bewaard te
worden.
De Sanding Sealer is ontwikkeld voor de professionele gebruiker.
De technische fiche en het verwerkingsadvies zijn opgesteld na uitgebreide
testen, onze praktische ervaring en naar beste weten en kunnen. De
gebruiker moet eerst het gebruik van deze producten testen in de
omstandigheden die op hem van toepassing zijn. Aan deze beschrijving kan
geen garantie worden ontleend
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast
te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is.
Deze informatie is ook terug te vinden op: www.meubelproducten.nl
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