
MM-823-MatteringsmiddelMM-823-Matteringsmiddel
Additief voor het matter maken van twee-componenten PUR-
lakken

Type/benamingType/benaming LeverbaarLeverbaar
Aantal per pallet 360

Grootte / hoeveelheidGrootte / hoeveelheid 1 l1 l

Verpakkingstype blik

Verpakkingscode 01

art.nr.art.nr.

MM-823-Matteringsmiddel 3867 ◼

ToepassingToepassing Mattering van PUR- en NC-lakken■
Niet geschikt voor matte lakken■
Voor de professionele verwerker.■

EigenschappenEigenschappen Door toevoeging van ca. 4% MM-823-Matteringsmiddel aan de lak wordt de glansgraad ca.
10 eenheden minder.

■

MogelijkeMogelijke
systeemproductensysteemproducten

PUR SL-210 lak PUR SL-210 lak (2005)(2005)

PUR SL-214-Lak PUR SL-214-Lak (1849)(1849)

PUR SL-212-Lak PUR SL-212-Lak (1970)(1970)

PUR CL-240-Colorlak PUR CL-240-Colorlak (1965)(1965)

PUR CL-244-Colorlak 4in1 PUR CL-244-Colorlak 4in1 (5133)(5133)

VoorbereidingVoorbereiding
MengverhoudingMengverhouding max. 8 % toevoegen

Voeg het product toe aan het coatingmateriaal door het te mengen met een gepatenteerde
mixer.

VerwerkingVerwerking RichtlijnenRichtlijnen
Zie de overeenkomstige technische fiche van het gebruikte lakmateriaal.

■

ApplicatieApplicatie Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de
ondergrond testen.
De toevoeging van het product kan de technische en chemische eigenschappen van het
gelakte oppervlak beïnvloeden.

Opslag / houdbaarheidOpslag / houdbaarheid

Technisch merkbladTechnisch merkblad
Artikelnummer 3867
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http://qr.remmers.com/p/2005
http://qr.remmers.com/p/1849
http://qr.remmers.com/p/1970
http://qr.remmers.com/p/1965
http://qr.remmers.com/p/5133


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

VeiligheidsvoorschriftenVeiligheidsvoorschriften 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.

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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