Productinformatieblad

Rebel Paints Matt-laq, waterbased
Hoogwaardige, waterverdunbare matlak op basis van acrylaat technologie.









Mooi strak en mat uiterlijk
Niet vergelend
Handvetbestendig
Snel overschilderbaar
Sterk en stootvast
Volle laag en prima dekking
Vlot verwerkbaar
Oplosmiddelarm

PRODUCT
TOEPASSING Op voorbehandeld hout, staal, kunststof (pvc), hout- en steenachtig
plaatmateriaal. Ook toepasbaar op bestaand schilderwerk na grondig
reinigen en mat schuren.
SITUERING Binnen
VERPAKKING 1 l, 2,5 l
KLEUREN Alle kleuren via het Wijzonol en Ralston AQ kleurenmengsysteem
GLANSGRAAD Mat, 5 - 10 G.U. bij 60 °
BINDMIDDEL Acrylaat technologie
PIGMENT Hoogwaardige pigmenten en specifieke vulstoffen
VASTE BESTANDDELEN Ca. 36 volume %
DICHTHEID BIJ 20 °C Ca. 1,16 kg/dm3
VISCOSITEIT BIJ 20 °C Ca. 119 K.U.
DROOGTIJD Droogtijd (20 °C / 65 % R.V.): stofdroog na 0,5 uur; overschilderbaar na
ca. 4 uur. De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en o.a. afhankelijk
van de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid.

N.B.: De eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De
aangegeven waarden zijn een gemiddelde.
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VERWERKING
APPLICATIE Kwast
Roller
VERDUNNING Gebruiksklaar, eventueel max. 5% water.
REINIGING
GEREEDSCHAP/APPARATUUR Water.
VERWERKINGSTEMPERATUUR/ Min. 7 °C - max. 25 °C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve
R.V. vochtigheid max. 85 %.
THEORETISCH RENDEMENT 10 m2/l
PRAKTISCH RENDEMENT Afhankelijk van de applicatiemethode 60 – 85 % van het
theoretisch rendement
LAAGDIKTE 35 micrometer droog (bij natte laagdikte van ca. 100 micrometer)
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MILIEU EN CERTIFICERING
VLAMPUNT Geen
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 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.
EU GRENSWAARDE VOS EU-grenswaarde voor dit product A/d: 130 g/l (2010). Dit product
bevat maximaal 130 g/l VOS.
BELGISCH EMISSIELABEL Het product is conform de limiet waarden en andere bepalingen van
het Koninklijk Besluit (KB) van 8 mei 2014, tot vaststelling van de
drempelniveaus voor de emissies naar het binnenmilieu van
bouwproducten voor bepaalde beoogde gebruiken, gepubliceerd in
het Belgisch staatsblad op 18 augustus 2014.
FRANS EMISSIELABEL A

OPSLAG EN GEBRUIKSTERMIJN
OPSLAG Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de
kwaliteit van het product plaatsvinden.
MAXIMALE GEBRUIKSTERMIJN 12 Maanden (in onaangebroken verpakking)

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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