TDB van Harmony Beton Patina
Beschrijving

Kenmerken

Harmony Beton Patina is een unieke lijn van gekleurde patina’s op basis van
polymeren in een waterachtige staat die bestemd zijn om nieuwe of oude
muren of vloeren van een patina te voorzien.

Soort: Kleurende patina zonder zuur.
Kleuren: 8 onderling mengbare kleuren.
pH: 7-8
Verpakking: 1 l., 5 l., 20 l.
Verbruik bij 2x opbrengen: 1 l. voor 5 m²
Opslag: 6 maanden in de niet-geopende originele verpakking en opgeslagen
op een droge en vorstvrije plaats.
Garantie: WA fabrikant

Harmony Beton Patina wordt op alle horizontale en verticale poreuze
oppervlaktes aangebracht en dringt door in het oppervlak.
Na drogen, is Harmony Beton Patina een integraal deel van de ondergrond.
In geval van een toepassing op beton, dan moet het beton meer dan 14
dagen oud zijn.

Gereedschap en schoonmaken
Sponzen handschoen of spons of verstuiver of lakpistool afhankelijk van de gewenste effecten, beschermhandschoenen, scotch tape,
afdekzeil, verfbak.
Na gebruik het gereedschap met water schoonmaken.

Gebruiksaanwijzing Harmony Beton Patina
Na het oppervlak te hebben voorbereid met Harmony Voorbereiding, bescherm alle omringende oppervlakken tegen onbedoeld contact
met het patina. Gebruik het PermaPro afdekplastic en scotch tape.
De temperatuur voor het aanbrengen moet liggen tussen 5° en 25°
1.

Goed gedurende enkele minuten de fles Harmony Beton Patina schudden.
Harmony Beton Patina is direct klaar voor gebruik. Echter, het is mogelijk om tot 20% water bij te voegen om het patina wat
doorschijnend te maken.

2.

Aanbrengen met PermaPro spons of PermaPro sponzen handschoen zonder plassen te maken. Of voor een regelmatig effect,
gebruik PermaPro verfpistool.

3.

Gedurende 2 tot 4 uur laten drogen. De droogtijd is afhankelijk van het oppervlak, de kamertemperatuur evenals de
vochtigheid.

4.

Breng een tweede laag aan afhankelijk van de gewenste effecten. In het geval een gemarmerd effect gewenst wordt, gebruik
een andere kleur.
De effecten die door Harmony Beton Patina gecreëerd worden, zijn het gevolg van het handwerk en het gebruikte gereedschap,
dit als verschil met Harmony Zuurkleuring.

5.

Laat 6 uur drogen voordat u Harmony Optimum vernis gebruikt.

Bescherming
Gebruik Harmony Optimum betonvernis.
Het gebruik van Harmony Sealer is niet nodig voor het patina.
Om uw vernis tegen uitschuren te beschermen, gebruik Harmony Wax

Voor meer informatie, zie het datablad van optimum vernis en van de wax.
UITSTOOT BINNENSHUIS
Informatie over de hoogte van de uitstoot van
vluchtige bestanddelen binnenshuis, die een risico
vormen voor toxiciteit door inademing, op een schaal
van A+ (zeer weinig in uitstoot) tot C (sterke uitstoot).
De informatie op dit blad komt voort uit onze productkennis en ervaring. Om reden van
de verschillende gebruiksvormen, toepassingsmanieren en verplichtingen van de
toepassingsvoorwaarden of de kenmerken van het product, zijn deze gegevens alleen als
informatie bedoeld en kunnen niet beschouwd worden als juridische verplichting. Voor u
met het product begint te werken, controleer of dit blad niet vervangen is door een
latere versie. Versie van 15/10/2013.
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