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Materiaalgegevens (vervolg) 
• Brandklasse (EN 13501-1):  

o B,C (moeilijk ontvlambaar op minerale ondergrond) 
o D (normaal ontvlambaar op hout) 

• DIN-EN 13300: 
o glansgraad: mat 
o korrelgrootte: fijn  
o vochtafvoerend: klasse 3 
o kontrast in verhouding tot dekkend vermogen: klasse 2 
o schrobvastheid: klasse 2 

 
Ondergrondcondities  
De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. 
De vochtregulerende eigenschappen komen het best tot haar recht bij een damp-
open ondergrond. 
 
Verwerkingscondities 

• Ondergrond- en omgevingstemperatuur boven 5˚C 
• Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85% 

 
Verwerkingsgegevens 
Aanbevolen kwast  : ronde kwast 
Aanbevolen verfrol  : fijne vachtroller 
Airless-spuit   : 0,019 – 0,021 inch, ca. 100 bar 
      eventueel zeef uit handpistool verwijderen 
Verdunning   : 0 – 5 % leidingwater 
Reiniging   : grondig met water afspoelen 
 
 Afvalverwerking  
Productresten niet in het milieu deponeren.  
Alleen emmers zonder resten laten recyclen. Productresten bij de daarvoor 
verantwoordelijke afvaldepots afgeven.  
Afvalcode Nr. 080120 volgens de EU aanduiding.  
 
Veiligheidsvoorschriften 
Aan de inhoud van dit productblad kunnen geen rechten worden ontleend.  
De verwerker/koper dient in elk geval de gebruiksmogelijkheid van het materiaal 
in de praktijk te toetsen. Buiten bereik van kinderen en voedingsmiddelen houden. 
Oppervlakken die niet behandeld moeten worden, afschermen; evenals ogen en 
huid. Spuitnevel niet inademen. Indien, door productverbetering een nieuw 
technisch merkblad verschijnt, verliest bovenstaande zijn geldigheid.  
De gegevens zijn opgesteld door de fabrikant, SICC GmbH. De productinformatie is 
gemaakt naar beste weten en aan de hand van de huidige stand der techniek.  
Milieu invloeden, materialen, gebruiksapparatuur en –technieken liggen buiten 
onze invloedssfeer en daardoor buiten onze verantwoordelijkheid.  
SICC © 2008. 


