TOLLENS

ELASTOFIX
Een universele, onverzeepbare fixeerimpregneerondergrond op basis van
acrylaatdispersie. Watergedragen.
Toepassing
• Voorstrijklaag op beton- en muurwerk, bakstenen, Eternit, en andere
steenachtige plaatmaterialen
• Als voorbereiding en grondlaag voor gipskartonplaten en pleisters
• Kan tevens aan Tollens latexmuurverven worden toegevoegd

KINGSADVIEZEN

KENMERKEN

5l
Kenmerken
Dichtheid

1011 kg/m3

Droge stofgehalte

In volume: 18%
In gewicht; 19,4%

VOS

EU limietwaarden voor dit product (cat. A/h) : 29g/l.
Dit product bevat max. 29g/l.

Vlampunt

Nvt

Glansgraad

zijdeglans

Rendement (bij 15 Mu droog)

11,8 m2/kg = 12 m2/l , afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode

Droogtijden (bij 20°C en 65% R.V.)

Stofdroog: 1 uur
Kleefvrij : 2 uur
Overschilderbaar: 4 uur

Kleuren

Blank in de bus melkachtig wit

Verpakking

5l

Houdbaarheid

12 maanden in de originele, ongeopende verpakking. Bewaren op een vorstvrije, frisse en droge plaats.

Verwerking
Verdunning

Kwast, rol : mag verdund worden door 3 volumedelen water

Gereedschap

Kwast, rol

Reiniging van het gereedschap

Water

De fysisch-chemische gegevens in deze fiche gelden voor het witte product. De vermelde VOS-waarde is de waarde voor het gebruiksklare product, na kleuring, verdunning… met de producten van ons gamma. We
kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mengsels die zijn gemaakt met andere producten die in de handel beschikbaar zijn en waarvoor wij het werkelijke VOS-gehalte niet kennen. Dit
productinformatieblad is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis. We nodigen onze klanten uit na te gaan of het product
aangepast is aan de aard en aan de toestand van de ondergrond en over te gaan tot representatieve tests. De klant wordt geacht te controleren of dit productinformatieblad niet werd vervangen of gewijzigd door een
recentere versie.en de teksten die onderaan moeten vermeld staan: Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassingen
ervan.
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