Wijzotex Schimmelbestendig
Zijdeglans
Producttypering
Zijdeglanzende, schimmelbestendige, oplosmiddelvrije en waterverdunbare gladde muurverf
voor binnen, op basis van terpolymeerdispersie. Het (leef)milieu wordt niet negatief beïnvloed.
De actieve stoffen spoelen niet uit.
-

Wijzonol Bouwverven B.V.
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

Goede dekkracht
Ongevoelig voor schimmels
Schrobvastheidsklasse 1
Uitstekende verwerking

t 038 429 11 00
f 038 429 11 49

Toepassing
Op steenachtige ondergronden als beton, metsel- en pleisterwerk, plaatmateriaal e.d. in
vochtige en warme ruimtes zoals badkamers en keukens, binnen, die regelmatig gereinigd
worden. Zeer geschikt als afwerking van glasweefsel op wanden e.d. in kantoren, hotels,
zieken- en verzorgingshuizen, scholen etc.
Vormgeving en afmetingen
Kleuren
Wit, lichte kleuren via het Wijzonol AQ-kleurenmengsysteem
Prestaties en eigenschappen
Bindmiddel
Terpolymeerdispersie
Pigment

Titaanwit en/of hoogwaardige pigmenten

Dichtheid bij 20°C

Ca. 1,3 kg/dm³

Viscositeit bij 20°C

Ca. 120 K.U.

Vaste bestanddelen

Ca. 40 volume %

Droogtijd bij 20°C
en 65% R.V.

Stofdroog na 0,5 uur; overschilderbaar na ca. 5 uur

Glansgraad

Lage zijdeglans

Schrobvastheid

Klasse 1, volgens DIN EN 13 300 (na 1 maand)

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De
aangegeven waarden zijn een gemiddelde.
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Wijzotex Schimmelbestendig
Zijdeglans (vervolg)

Verwerking
Applicatie

Kwast, roller en/of airless (zonder of met luchtondersteuning of
verwarmd)

Spuitgegevens
Druk
Opening
Verdunning
Druk
Opening
Verdunning
Druk
Opening
Verdunning
Verdunning

Water

Reiniging gereedschap/
apparatuur

Water

Airless luchtondersteund
: materiaal; 11 - 15 MPa (110-150 bar)
: lucht; 0,2 MPa (2 bar)
: 0,017 - 0,019 inch
: ca. 5% water
Airless
: 20 MPa (200 bar)
: 0,017 - 0,019 inch
: geen
Airless verwarmd (40°C)
: 15 - 17 MPa (150-170 bar)
: 0,017 - 0,019 inch
: geen

Verwerkingstemperatuur/ Min. 8°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid
R.V.
max. 85%
Praktisch rendement

Milieu en gezondheid
Vlampunt
Veiligheidsvoorschriften

Artikelgegevens
Verpakking
Opslag

6-9 m²/l gerold, afhankelijk van de porositeit en structuur van de
ondergrond, zonodig d.m.v. proefvlak vaststellen

Geen
Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende
veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele
gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad
raadplegen.

10 liter
Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de
kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn 12 maanden
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Wijzotex Schimmelbestendig
Zijdeglans (vervolg)

Systeemopbouw
De ondergrond moet voor behandeling winddroog (max. 4%
vocht),vast, voldoende uitgehard en schoon zijn. Cementgebonden
ondergronden moeten ca. 28 dagen oud zijn. Aanwezige
schimmels voor de aanvang van het schilderwerk verwijderen met
behulp van een schimmeldodendmiddel volgens voorschrift van de
fabrikant.
Ventilatie is de beste wijze om het vochtgehalte in een ruimte te
verlagen. Hierdoor wordt de kans op schimmelaangroei
aanmerkelijk verkleind. Zorg daarom voor voldoende natuurlijke of
mechanische ventilatie. Plaats geen voorwerpen dicht tegen een
koude / vochtige wand. Ventilatie is hierdoor niet mogelijk.
Onbehandelde ondergronden:
Stof- en vetvrij maken, eventueel aanwezige cementhuid van beton
verwijderen; licht poederende en/of zuigende ondergrond
voorstrijken met Wijzonol Hechtgrond; tweemaal dekkend
behandelen met Wijzotex Schimmelbestendig Zijdeglans.
Behandelde ondergronden:
Reinigen, stof- en vetvrij maken; waar nodig gebreken bijwerken;
dekkend behandelen met Wijzotex Schimmelbestendig Zijdeglans.

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product
wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden
aangebracht. Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met
betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen
informatie.
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