JOTAPROFF PRIMADEKK 02
OMSCHRIJVING

Watergedragen matte muurverf voor binnen met extreem goede dekking.

TOEPASSING

JOTAPROFF PRIMADEKK is een oplosmiddelvrije dispersie latex voor binnen
gebruik. Het product heeft een hoge dekkingskracht en geeft een egaal
eindresultaat. Toepassing bij utiliteits- en renovatie objecten, zorgsector, retailen particuliere woningen, alsmede in de NB en onderhoudsbranche inclusief
horeca en scholen. Op muren en plafonds als onderlaag en toplaag op
ondergronden als zoals sierpleister, stucwerk, beton, spachtelputz, gips en
cementgebonden plaatsmaterialen, vinylbekledingen en diverse wandweefsels.

KLEUR

Hvit (S0500-N) en andere lichte tinten via JOTUN MULTICOLOR

GLANS

Krijtmat, 02

VERPAKKING

3 en 10 liter

TECHNISCHE
GEGEVENS

Type

Acrylaat copolymeer dispersie

Viscositeit
Soortelijk gewicht
Vaste stofgehalte in gewicht
Droging bij 23°C / 50% RV

Opslag

160 cP, 118 K.U.
1,35
circa 33%
De droogtijd is altijd afhankelijk van de
temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en
aangebrachte laagdikte. Hoge
luchtvochtigheid en lage temperaturen
beïnvloeden de droging negatief.
Na circa 1 uur
Na circa 3 uur
24 uur (afhankelijk van luchtvochtigheid en
laagdikte)
Vorstvrij bewaren

Verbruik
Applicatie methoden
Verdunning

7 - 10 m²/liter
Kwast, roller of airless verfspuit
Water

Airless-spuit
Nozzle
Spuithoek
Nozzle druk

0,018” - 0,021”
50 - 80°
Minimaal 150 bar

Stofdroog
Overschilderbaar
Volledig doorgehard

VERWERKING

DIVERSEN
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Tijdens de applicatie moet de temperatuur van de ondergrond en de lucht
minimaal 10° zijn.

JOTAPROFF PRIMADEKK 02
GEBRUIKSAANWIJZING

De ondergrond moet schoon en droog zijn. Goed verdeeld aanbrengen. Sterk
zuigende ondergronden voorstrijken/primeren met SCANO FIX. De te
behandelen ondergrond moet vrij zijn van vet/vuil/stof en loszittende oude
verflagen. Vergeelde ondergronden (door lekkage of nicotine) isoleren met
JOTUN KVIST OG SPERREGRUNNING.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

▪ Damp/spuitnevel niet inademen.
▪ Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur c.q.
glansverschillen te voorkomen.
▪ Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
▪ Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
▪ Buiten bereik van kinderen bewaren.
▪ Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het
veiligheidsinformatieblad.

Norway Coatings B.V. | Vaalmuiden 9 | 1046 BV AMSTERDAM| T: +31 (0) 88 450 5400 | E: info@norwaycoatings.nl | I: www.norwaycoatings.nl
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