TDB van Harmony Sealer

Beschrijving

Kenmerken

Harmony Sealer is een primer / sealer in waterachtige vorm,
aanbevolen voor het aanbrengen van Harmony Optimum Vernis.

Soort: Primer/sealer bestaande uit een component in waterachtige vorm.
Kleur: Wit
Verbruik: 1 liter = 10 tot 12 m² met 1 laag.
Opslag: 6 maanden in de niet-geopende originele verpakking en bewaard op
een droge en vorstvrije plek.
Garantie: WA fabrikant

Gereedschap en schoonmaken

Gebruiksaanwijzing

Verfroller, verfpistool, verstuiver, beschermende handschoenen,
afdekzeil, verfbak.

De temperatuur voor gebruik ligt tussen 5° en 25°
Verbruik: 1 l. / 10 tot 12 m².

Voorbereiding van de ondergrond

Breng een dunne en uniforme film aan in de verhouding van 1 liter voor 10
m² met slechts 1 laag.

Voor het aanbrengen van Harmony Sealer moet de ondergrond
schoon, droog en vochtvrij zijn.
Gebruik Harmony Neutraal schoonmaakmiddel voor
noodzakelijke schoonmaakwerk (vet, olie, vuile plekken).

al

In het geval er een verfroller gebruikt wordt, breng de sealer in een
kruisvormig patroon aan. Creëer geen dikke laag.

het
Als het te bewerken oppervlak groot is, gebruik PermaPro speciaal vloer
manchet van 250 of 500 mm of PermaPro Verfpistool.
Wacht 4 uur voor Harmony Optimum Betonvernis te gebruiken.

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.

HARMONY BETON
235 ZA des Frènes

13109 SIMIANE COLLONGUE
Telefoon: + 33 442 20 10 09 Fax: + 33 442 20 94 17
www.harmony-beton.com

TDB van Harmony Optimum Vernis
Omschrijving

Kenmerken

Harmony Optimum Betonvernis is een 2 componenten hars op basis
van een waterachtige alifatische polyurethaan, die hard en flexibel is
en die een goede weerstand tegen uitschuren door water biedt en
bestemd is om vloeren of binnenmuren te beschermen.

Soort: Waterachtige polyurethaan vernis
Kleur: Wit
Finish: Briljant, zijdeachtig, mat.
Verbruik: 1 kg. = 6 tot 7 m² in twee lagen.

Harmony Optimum Betonvernis verleent een uitstekende
oppervlaktebescherming voor coatings die lijden onder een intens
gebruik of water (douche, badkamer).

Kit van 4 kg: Ingrediënt A = 3,1 kg ingrediënt B = 900 gr.
Kit van 2 kg: Ingrediënt A = 1,55 kg ingrediënt B = 440 gr.
Kit van 500 gr.: Ingrediënt A = 390 gr. ingrediënt B = 110 gr.
Ref 4000 = briljant, ref 4100 Mat, ref 4200 Zijdeachtig
Het gewicht kan licht variëren in relatie tot de gewenste finish.

Gereedschap en schoonmaken
Verfroller, spuitpistool, verstuiver, beschermende handschoenen,
afdekzeil, verfbak.
Na gebruik het gereedschap met water schoonmaken.

Voorbereiding van de ondergrond

Opslag: 6 maanden in de niet-geopende originele verpakking en bewaard op een
droge en vorstvrije plaats.
Garantie: WA fabrikant
Test rapport CSTB nr. R2EM-SIST-12-26039058.

Gebruiksaanwijzing
De temperatuur voor het aanbrengen moet tussen 5° en 25° liggen.

De ondergrond moet sterk, in goede staat, solide, schoon, droog en vochtvrij
zijn.

1e laag:
Weeg afzonderlijk ingrediënt A en B om voor de 1e laag te krijgen:

Gebruik Harmony Neutraal Schoonmaakmiddel voor al het noodzakelijke
schoonmaakwerk (vet, olie, vuile plekken).

Voor een kit van 4 kg, 1,55 kg. van ingrediënt A en 450 gr. van ingrediënt B.
Voor een kit van 2 kg, 780 gr. van ingrediënt A en 220 gr. van ingrediënt B.
Voor een kit van 500 gr, 195 gr. van ingrediënt A en 55gr. van ingrediënt B.

De ondergrond moet perfect schoon zijn voor het aanbrengen van de
Harmony Sealer.
Breng een dunne en uniforme laag aan van Harmony Sealer met de
verhouding van 1 liter voor 10 m² en slechts 1 laag die gekruist wordt
aangebracht.

In het geval u geen weegschaal heeft, meng 3,5 eenheid van ingrediënt A met 1
eenheid van ingrediënt B.
De producten A en B goed met elkaar tot een homogene massa mixen met een
mechanische mixer.

Als het te bewerken oppervlak groot is, gebruik PermaPro speciaal vloer
manchet van 250 of 500 mm of PermaPro Verfpistool.

Breng Harmony Optimum betonvernis met behulp van een PermaPro speciale
verfroller met kruisende bewegingen aan.

Niet een te dikke laag creëren.

Niet een te dikke laag aanbrengen.

Wacht 2 tot 3 uur voor Harmony Optimum vernis aan te brengen.

2e laag:
Breng de 2e laag 8 uur na de eerste laag aan. In geen geval langer dan 36 uur
wachten.
Meng de resterende ingrediënten A en B met een mechanische mixer.

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).

Aanbrengen. Trek het vernis goed strak door de bewegingen met elkaar te
kruisen. Creëer niet een te dikke laag.
Wacht minimaal 12 uur voor u erover kunt lopen na de 2e laag aangebracht te
hebben.

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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