TOLLENS

LONG LIFE BRILLANT
Zeer kras en slijtvaste, duurzame hoogglansvernis op basis van
urethaanalkydharsen.
Toepassing
Bescherming en verfraaiing van de meeste houtsoorten.
Nieuwbouw en renovatiewerken.
Bescherming van imitatiehout en sommige patines
(raadpleeg Tollens Coatings)
Eigenschappen
Hittebestendig (115°C).
Schuur- en krasvast.
Duurzaam.
Blijvende glans.
Uitstekende hechting.
Reinigen volgens norm DTU 59.1
Classificatie

VERWERKINGSADVIEZEN

KENMERKEN

AFNOR NF T 36-005 : Familie I - Classe 4a

1l

3l

Kenmerken
Aspect in de pot

Transparante, dikke vloeistof

Dichtheid

0,92 kg/l

Vaste stofgehalte

In volume: 50%
In gewicht: 57%

VOS

EU limietwaarde voor dit product (cat.A/e) : 500 g/l (2007)
Dit product bevat maximum 499 g/l VOS

Vlampunt

38°C

Aspect van de verffilm

Strakke verffilm

Rendement (volgens norm NF T
30-073)

14 à 19 m2/l / afhankelijk van de aard van de ondergrond en de verwerkingsmethode.

Droogtijden (bij 20°C en 65%
R.V.)

Stofdroog: 2 uur
Handdroog: 3 uur
Overschilderbaar : 16 uur

Kleuren

Kleurloos

Verpakking

1 l en 3 l

Houdbaarheid

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

Verwerking
Verdunning

Kwast, rol: gebruiksklaar. Opgelet : de voorstrijklaag verdunnen met 10% White Spirit.
Pistool : verdunnen met 5 à 10% volumedelen White Spirit of wasbenzine.

Voorbereiding van het product

Oproeren alvorens te gebruiken

Gereedschap

Kwast, lakrol, gevolgd door gladstrijken met een spalter,
pistool.

Reiniging van het gereedschap

White Spirit

VERW

Verwerkingsvoorwaarden

Conform DTU 59.1

Ondergronden
Omschrijving

Staat en kwaliteit conform DTU 59.1

Onbehandeld

* Houtwerk, uitgezonderd tropische houtsoorten (iroko, teck, dousié, western red cedar,
etc.)

Behandeld

* Hierboven beschreven ondergronden behandeld met oude vernislagen of goed
hechtende beitsen. * Imitatiehout, patines en andere ondergronden, Tollens Coatings
raadplegen.

Voorbereiding
Omschrijving

Conform de regels van de kunst en de norm DTU 59.1 met in het bijzonder:

Onbehandelde ondergronden

Ontvetten en verwijderen van de harsuitbloeiingen met een epoxyverdunner.

Behandelde ondergronden

Hout behandeld met een vernis of beits: matteren van blinkende of zijdeglanzende
oppervlakken door opschuren. Geboend hout: verwijderen van de boenwas en
parafinedeeltjes door schuren of afbijten.

Verwerkingssysteem
Hout behandeld met een vernis of een
beits op alkydbasis

Ondergrond

Naakt hout

Grondlaag
of primer

1 laag LONG LIFE BRILLANT, verdund met 10% volumedelen White
Spirit. Laten drogen en opschuren met schuurpapier 120.

Tussenlaag

1 laag LONG LIFE BRILLANT, onverdund. Laten drogen en opschuren.

1 laag LONG LIFE BRILLANT
onverdund. Laten drogen en opschuren

Afwerking

1 laag LONG LIFE BRILLANT ONVERDUND

1 laag LONG LIFE BRILLANT
ONVERDUND

Vereist
gebruik
Systeemtype

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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