
Cetol BL Varnish Mat
KRASVASTE MATTE VERNIS OP BASIS VAN WATERGEDRAGEN
URETHAANDISPERSIE VOOR BINNEN.

Sikkens. Innoveren en Inspireren.

Algemeen
Belangrijkste eigenschappen – Kras- en slijtvast.

– Accentueert de houtnerf.
– Goede vloei.
– Snelle droging en doorharding.
– Niet vergelend.
– Gemakkelijk verwerkbaar.
– Lange open tijd.
– Strakke, matte afwerking.
– Goed afwasbaar.

Toepassing Geeft een hoogwaardige, slijt- en krasvaste, goed afwasbare, gladde en matte afwerking op
ramen, deuren, betimmeringen, ….
Ook toepasbaar als extra bescherrming op decoratieve technieken.

Verwerkingsgegevens
Atmosferische omstandigheden Omgevingstemperatuur: 7 - 30°C.

Relatieve luchtvochtigheid: max. 85%
Verwerking Borstel, rol.

Op grote vlakken aanbrengen met een lakrol.
Applicatiegegevens Klaar voor gebruik. Goed oproeren voor gebruik.
Reiniging gereedschap Lauw water.
Rendement Praktisch: bij een droge laagdikte van 30 µm: ca. 10 m2/l. Afhankelijk van de porositeit van de

ondergrond, de applicatiemethode en de vorm van het object.
Geadviseerde laagdikte per laag Droog: 20 - 30 µm of 75 - 85 µm nat.
Droging bij 20°C/65% R.V Stofdroog na ongeveer 1 uur, kleefvrij na ongeveer 2 uur en overschilderbaar na ongeveer 6 uur.

Op één dag zijn verschillende lagen aan te brengen.

Eigenschappen
Dichtheid 1,04 kg/dm3.
Vaste stof gehalte Ca. 50 gew. %
Glansgraad Mat, 9 G.U. 60° (ISO 2813).
Vloeiing Uitstekend.
Hechting Uitstekend.
Mechanische eigenschappen Goed slag- en stootvast.
Reiniging Goed reinigbaar met de gebruikelijke huishoudreinigingsmiddelen.
Opslag omstandigheden Koel en vorstvrij bewaren (5°C – 30°C).
Vluchtige organische stoffen(VOS) EU grenswaarde voor dit product (catA/e) : 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 99 g/l

VOS.

Levering
Verpakking 1liter.
Kleuren Kleurloos.
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De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Desondanks kunnen wij niet zonder meer
aansprakelijk zijn voor het volgens deze systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door faktoren die buiten onze
beoordeling vallen.
 
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa – Sikkens Bouwverven.
PB 80 - 1800 Vilvoorde – Tel. 02/254.25.00

Werkwijze Nieuw of kaal houtwerk binnen
Volledig behandelen met Cetol BL Varnish Mat.
6 uur (20°C/65% R.V) laten drogen.
Schuren en ontstoffen.
Voorvernissen met Cetol BL Varnish Mat.
6 uur (20°C/65% RV) laten drogen.
Licht schuren en ontstoffen.
Afwerken met Cetol BL Varnish Mat.

Oude intacte vernislagen:
De intacte lagen zorgvuldig afwassen en goed schuren.
Kale delen bijwerken met Cetol BL Varnish Mat.
6 uur (20°C/65% RV) laten drogen.
Schuren en ontstoffen.
Voorvernissen met Cetol BL Varnish Mat.
6 uur (20°C/65% RV) laten drogen.
Licht schuren en ontstoffen.
Afwerken met Cetol BL Varnish Mat.

Veiligheidsaspecten
Veiligheidsinformatie Zie veiligheidsinformatieblad.


