Rubiomonocoat SEALER 707

OMSCHRIJVING:
Rubio Monocoat Sealer 707 is een speciaal geformuleerde houtafwerking op waterbasis gebaseerd op een hybride polyurethaanpolymeerdispersie.
RMC Sealer 707 is ontwikkeld voor het afdichten van verkoolde houtafwerkingen om te verhinderen dat er koolstof vrijkomt. Het product
versterkt brosse oppervlakken en zorgt ervoor dat ze veel gemakkelijker bewerkt kunnen worden.
SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN:
- Uiterst duurzaam
- Vergeelt niet
- Uitstekende waterbestendigheid
- Geen VOC’s
- Vrijwel geurloos
- Dichtingsmiddel droogt bijna onzichtbaar op
- Schuimt amper
GEBRUIKSAANWIJZING:
RMC Sealer 707 wordt bij voorkeur aangebracht met een spray coater/gietmachine in twee toepassingen/lagen. Een enkele laag is mogelijk
maar zorg er dan voor dat de houtplanken voldoende verzadigd zijn. Aanbrengen met een borstel kan, maar wordt niet aanbevolen omdat de
verkoolde en brosse planken mogelijk beschadigd kunnen worden.
OPMERKING:
- RMC Sealer 707 kan zowel op binnen- als buitenhout gebruikt worden.
- RMC Sealer 707 kan gebruikt worden op Shou Sugi Ban verkoold hout.
VERBRUIK:
Ong. 150 ml/m² per laag. Normaal volstaan twee lagen, een derde laag is soms nodig.

Deze verbruiken zijn louter indicatief. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

TECHNISCHE KENMERKEN:
Fysische toestand (20 °C): vloeibaar
Kleur: wit
Geur: karakteristiek
Vlampunt: > 100 °C
Densiteit: 1 kg/L
HOUDBAARHEID:
Het product kan tot 12 maanden lang worden opgeslagen in droge omstandigheden en in de oorspronkelijke verpakking.
Vorstvrij bewaren.
VERPAKKING:
Blik 1 L en 5 L

UW VERDELER:

AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door
eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt
is. Muylle-Facon NV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.
De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die
bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We
kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te
wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden
zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie
en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn
beschikbaar op de website.

Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.
Datum TDS: 16/12/16
MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

SEALER 707

