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EMENTE PAINT®

Matsola®
   Foundation 

Ademende en fixerende grondlaag om aan te brengen onder Matsola, Satola en Tempera op ondergronden
bestaande uit bepleistering, gipskarton en hout.

Eigenschappen
Matsola Foundation is een matte onverzeepbare waterverdunbare grondlaag op basis van speciale harsen.
Matsola Foundation zorgt voor glad en dekkend uitzicht.

Toepassing
Matsola Foundation is een matte, ademende grondlaag voor stabiele ondergronden bestaande uit bepleistering,
gipskarton en hout. Mag zowel binnen als buiten worden toegepast. Op zeer poreuze ondergronden 10% water
toevoegen. Voor gebruik goed oproeren. Verminderd het doorslaan van herstelde delen of delen met een
verschillende absorptie. Kan toegepast worden met de kwast, roller en spuitapplicatie.

Gebruik
Toe te passen binnen- en buiten op een homogene ondergrond vrij van stof, vetten en andere vervuilingen.
Glanzende oppervlakken vooraf volledig mat schuren. Meestal volstaat 1 laag . Op zeer poreuze ondergronden
een verdunde laag aanbrengen en indien nodig een tweede laag aanbrengen. Niet aanbrengen bij  temperaturen
onder 5 °C en/of bij regenachtige weersomstandigheden. Niet toepassen op vochtige ondergronden Na
gebruik het gereedschap reinigen met voldoende water en weinig detergent. Het gemiddeld verbruik bedraagt
8 tot 10 m2/L. Droogtijd bij kamertemperatuur : 4h. Niet toepassen op vochtige ondergronden.

Verpakking en kleuren
Wordt geleverd in bussen van 1L, 5L en 10L. Bestaat in het wit en bij benadering in alle lichte en midden
kleuren van de Archive Collection. Het product vorstvrij stockeren.

Veiligheid                                                                                                                                              
 Contact met ogen en huid vermijden.  Bij contact overvloedig spoelen met water en onmiddellijk een
geneesheer consulteren.

Technische karakteristieken
Bindmiddel : dispersie van onverzeepbare ademende copolymeren.
Gewicht : 1,4 kg/L

Specifiek
De informatie in dit technisch blad is opgesteld naar best vermogen en op basis van onze huidige kennis.
Hieruit kan geen garantie of aansprakelijkheid worden afgeleid.  Bij twijfel over het gebruik, contacteer Emente
en vraag een schriftelijk advies. Bij twijfel omtrent de gezondheid en veiligheid richtlijnen raadpleeg steeds het
veiligheidsblad van dit product. 
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