
Color Flex Fill Color Flex Fill 
- Elastoflex Vulverf -- Elastoflex Vulverf -
Zeer elastische, vullende grondlaag

KleurKleur LeverbaarLeverbaar
Aantal per pallet 32

VPEVPE 12,5 l12,5 l

Verpakkingstype emmer

Verpakkingscode 13

art.nr.art.nr.

Oud-wit eigenkleur 2989 ◼

VerbruikVerbruik Afhankelijk van de oneffenheden van het oppervlak ong. 0,30 - 1,00 l / m².
Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

ToepassingToepassing Gevel- en betonoppervlakken.■
Geschikt voor het her-behandelen van voldoende draagkrachtige, oude verflagen op
minerale / kunsthars basis.

■

Cementgebonden, minerale stuc (DIN V 18550) P II und P III met een druksterkte  > 7
N/mm

■
2

Gescheurde geveloppervlakken■
Oppervlaktewapening wordt in de natte laag volledig ingebed met Kobau Arkoflex®
Gewirke Typ 150

■

EigenschappenEigenschappen Hoog scheuroverbruggend■
Hoge vulkracht■

Technische gegevensTechnische gegevens Bij leveringBij levering
Dichtheid (20 °C) 1,2 g/cm³

Pigment TiO2

Toevoegingen Minerale vulstoffen

Bindmiddelbasis UV-vernettende acrylaatcopolymeer

pH-Waarde > 8,5

■

UitgereageerdUitgereageerd■
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De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende
productspecificaties.

Glansgraad Mat

Oppervlakte structuur Afhankelijk van de applicatiemethode

Alkaliresistent Tot pH 14 gegeven

MogelijkeMogelijke
systeemproductensysteemproducten

Color Flex Color Flex (2976)(2976)

Primer HF Primer HF (6438)(6438)

Primer H Primer H (0642)(0642)

WerkvoorbereidingWerkvoorbereiding Ondergrond vereistenOndergrond vereisten
De ondergrond moet draagkrachtig, droog, schoon en stofvrij zijn.
Vrij van zouten

■

VoorbereidingenVoorbereidingen
Draagkrachtige, minerale ondergronden gronderen met Funcosil BI.

■

VerwerkingVerwerking

Materiaal goed oproeren.
Het oppervlak met geschikt gereedschap bewerken.
Afhankelijk van de ondergrondconditie 2-3 lagen aanbrengen.
Wachttijd tussen 2 bewerkingen is minstens 24 uur.
Als alternatief kan een weefsel worden ingebed voor oppervlaktewapening (Kobau
Arkoflex® Gewirke Typ 150) in de eerste laag.
 
Glad oppervlakGlad oppervlak
Materiaal door middel van een vachtroller aanbrengen. 
Met behulp van een borstel, werk de voegen uit, vermijd opeenhoping van materiaal.
 
Gestructureerde ondergrondenGestructureerde ondergronden
Gelijkmatig aanbrengen met een vachtroller en afhankelijk van de gewenste structuur met
de structuuroller nabehandelen of structureren.

RichtlijnenRichtlijnen
Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +30°C verwerken.

■

OpmerkingOpmerking Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden
overeengekomen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.
Overwegend kalkrijke substraten zijn niet geschikt om te coaten.

Gereedschap / reinigingGereedschap / reiniging Rol, borstel, oppervlakteborstel en roestvrijstalen spaan

Gereedschap en eventuele vervuilingen, indien nog niet verhard, met water verwijderen.

Opslag / houdbaarheidOpslag / houdbaarheid In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens
 12 maand.

VeiligheidsvoorschriftenVeiligheidsvoorschriften
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Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie
vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in
overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten
worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in
de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

VOC algemene
Decopaint-richlijn
(2004/42/EG)

EU-Grenswaarde voor dit product (Kat. A/c): max. 40 g/l (2010).
Dit product bevat < 40 g/l VOC.

Bovenstaande gegevens zijn aan de
hand van de nieuwste ontwikkelingen
en verwerkingstechnieken
samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking
buiten onze invloed liggen, kunnen aan
dit technisch merkblad geen rechten
worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene
verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet
meer, vraag dan een nieuw exemplaar
aan. Wij leveren uitsluitend onder deze
voorwaarden.
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