
Parquet Varnish Satin
ZIJDEGLANZENDE SLIJTVASTE VERNIS VOOR PARKET EN HOUTWERK OP BASIS
VAN ALKYD-URETHAAN VOOR BINNEN.

Sikkens. Innoveren en Inspireren.

Algemeen
Belangrijkste eigenschappen – Zeer goed kras- en slijtvast.

– Uitstekend reinigbaar.
– Gemakkelijk te verwerken.
– 1 component.
– Hoge vulling.

Toepassing Het behandelen van parketvloeren, trappen, wanden, meubels, tafelbladen enz. – binnen.

Verwerkingsgegevens
Atmosferische omstandigheden 10-25°C.
Verwerking Borstel.
Reiniging van het gereedschap Met white spirit.
Geadviseerde laagdikte per laag Nat: ca. 70 µm = droog: 30 µm.
Rendement 12 à 14 m2/l. Afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, de applicatiemethode en de

vorm van het object.
Droging (23°C/50% R.V.) Stofdroog na ca. 2 uur, kleefvrij na ca. 4 uur en overschilderbaar na ca. 24 uur.

Eigenschappen
Dichtheid (20°C) 0,91 ± 0,05 kg/dm3.
Vaste stof gehalte 45 ± 2 gew.%.
Glansgraad 25-35% zijdeglans (Gardner Glossmeter 85°).
Vloeiing Zeer goed.
Hechting Zeer goed.
Opslag omstandigheden Koel en vorstvrij bewaren (5°C – 30°C).
Vluchtige organische stoffen(VOS) EU grenswaarde voor dit product (catA/e) : 400 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 400 g/

l VOS.

Levering
Verpakking 1 - 2,5 liter.
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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.
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Werkwijze Nieuw werk
Ondergrond ontvetten, schuren en ontstoffen.
Tropische- en naaldhoutsoorten ontvetten met M600.
Aanbrengen van een grondlaag Cetol HLS plus in de gewenste kleur.
Na 24 uur schuren en ontstoffen en vervolgens afwerken met twee lagen Parquet Varnish Satin.
Minimale droogtijd tussen 2 lagen 24 uur.

Nieuw werk kleurloze afwerking
Ondergrond ontvetten, schuren en ontstoffen.
Tropische- en naaldhoutsoorten ontvetten met M600.
Aanbrengen van een grondlaag Parquet Varnish Satin kleurloos.
Na 24 uur schuren en ontstoffen en vervolgens afwerken met twee lagen Parquet Varnish Satin
kleurloos.
Minimale droogtijd tussen 2 lagen 24 uur.

Op oude vernislagen in goede staat
De oude lagen op passende wijze voorbereiden door ontvetten, schuren en ontstoffen.
Kale delen inkleuren met Cetol HLS plus.
Na 24 uur schuren en ontstoffen.
Afwerken met twee lagen Parquet Varnish Satin Satin 24 uur droogtijd tussen beide lagen in
acht nemen.

Opmerkingen Ondergronden die vroeger met boenwas werden behandeld kunnen alleen overschilderd worden
wanneer alle oude lagen volledig verwijderd worden met de parketschuurmachine.

Veiligheidsaspecten
Veiligheidsinformatie Zie veiligheidsinformatieblad.


