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Miranol

BESCHRIJVING Thixotrope alkydverf.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN Voor buitenschilderwerk van hout, spaanplaat, houtvezelplaat
en metalen oppervlakken. Milde geur. Miranol is gemakkelijk aan te 
brengen, verzakt niet en heeft goede egaliserende eigenschappen.

AANBEVOLEN
TOEPASSING

Vrijstaande meubels, voorwerpen, speelgoed, gereedschap, boten, fietsen,
borden etc.

TECHNISCHE DATA

 

 

 

 
 

A en C

Tikkurila kleurkaarten voor binnen en buiten. RAL en NCS en meer. Controleer de 
geschiktheid voor gebruik.

Hoogglans

12 - 14 m 2 / l voor metalen oppervlakken. 10 - 12 m 2 / l voor gladde houten oppervlakken.

1 L, 3 L op kleur.

Terpentine.

Airless-spray:
Spuittip 0,9- 0,13
Verdunnen: 10 - 20 vol-%

Bekerspuit:
Spuittip 1,4 mm - 1,8 mm
Verdunnen 25-35 vol-% (DIN4 18-25 s)

Kwast, roller of spray.
Tijdens het spuiten mag de dikte van de verflaag niet groter zijn dan 80 μ.

Stofvrij na 3-4 uur, overschilderbaar na ca. 24 uur. 

Goed met alle gewone schoonmaakmiddelen, SFS-EN ISO 11998.

Bestand tegen terpentijn, white spirit en gemethyleerde spirit, is niet bestand tegen bijv.
Thinner, SFS-EN ISO 2812.

120oC. Lichte tinten worden altijd een beetje geel op substraten die opwarmen, ISO 4211-3

Bestand tegen smeeroliën en vetten, plantaardige en dierlijke vetten.

Goed

Ong. 50%

0,9 - 1,1 kg / l afhankelijk van de schaduw, ISO 2811

Basisverven

Kleurenbereik

Glansgraad

Verbruik

Verpakking

verdunner

Mengverhouding

Toepassingsmethode 

Droogtijd bij 23 ° C en 50%
relatieve luchtvochtigheid 

Was weerstand

Chemische weerstand

Hittebestendig

Olie- en vetbestendigheid 

Slijtvastheid

Olie- en vetbestendigheid 

Volume vaste stof

Dichtheid
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Het te schilderen oppervlak moet droog zijn, de temperatuur minimaal +5 ° C en de relatieve 
luchtvochtigheid lager dan 80%. (Opmerking: het drogen in deze randvoorwaarden is 
langzamer dan onder standaardomstandigheden, dwz + 23 ° C, relatieve vochtigheid 50%.)
Vooral donkere kleuren getint met Avatint-kleurstoffen drogen zeer langzaam.

Ongeverfde oppervlakken: verwijder
vuil, stof, roest, olie en vet etc. van de oppervlakken.

Prime houtoppervlakken met Jehu Primer of met Otex Adhesion Primer. Metalen 
binnenoppervlakken in droge omstandigheden kunnen direct met Miranol worden geverfd. In 
andere gevallen wordt Rostex Super Metal Primer aanbevolen als primer. Voorzie 
zinkoppervlakken en aluminiumoppervlakken van met Rostex Super Metal Primer. 
Aluminiumoppervlakken opruwen door te schuren vóór het voorstrijken.

Eerder geverfde oppervlakken:
Was oppervlakken af met B-clean verf-reinigingsmiddel en spoel voorzichtig met water en laat 
het drogen. Verwijder losse verf met een schraper en schuur het hele oppervlak. Verwijder 
schuurstof. Vul gaten en scheuren met Spakkeli Alkyd Filler. Primer de  in slechte staat zijnde 
oppervlakken met  of met Otex.

Wanneer u met felle rode of gele kleuren schildert, plakt u houten oppervlakken met Jehu, 
getint in een vergelijkbare kleur als de aflak. Zink-, staal- of aluminiumoppervlakken moeten 
worden voorbehandeld met Rostex Super lichtgrijs.

Roer Miranol goed voor gebruik en dun voor borsteltoepassing, indien nodig, met White Spirit 
1050 en met spuitverdunner 1032 voor spraytoepassing. Breng Miranol aan met een kwast of
spuit 1-2 keer.

Reinig gereedschap met White Spirit.

Reiniging vroegste ca. 1 maand na het schilderen: de oppervlakken worden gereinigd met een
zachte borstel, spons of reinigingsdoek en een neutrale (pH 6-8) afwasoplossing. Reinig zeer
vervuilde oppervlakken met zwak alkalisch (pH 8-10) wasmiddel met een schoonmaakdoekje
of spons. Spoel het oppervlak zorgvuldig af.  

Het product bereikt zijn definitieve hardheid en duurzaamheid na één maand onder normale
omstandigheden, daarom moeten de oppervlakken gedurende een paar weken met zorg
worden behandeld. Als de oppervlakken snel na het afwerken moeten worden gereinigd, maak
ze dan licht schoon met een zachte borstel of een vochtige reinigingsdoek.  

TOEPASSINGSDETAILS 

Applicatie voorwaarden

Voorbereiding

schilderen

Reiniging van 
gereedschappen

Onderhoud instructies 

Onderhoudsbehandeling Oppervlakken die zijn geverfd met Miranol kunnen worden overgelakt met vergelijkbare
soorten oplosmiddelgedragen verf. Zie voorbereiding.

GEZONDHEID EN
VEILIGHEID
ETIKETTERING 

 volgens Verordening (EG)
Nr. 1272/2008

Bevat: Nafta, met waterstof behandeld zwaar, ONTVLAMBAAR. SCHADELIJK VOOR 
AQUATISCHE ORGANISMEN, KUNNEN LANGDURIGE ONGUNSTIGE EFFECTEN VEROORZAKEN 
IN DE AQUATISCHE OMGEVING. Gebruik alleen op goed geventileerde plaatsen. Damp / spuit 
niet inademen. Afval niet in de gootsteen werpen. In geval van inslikken onmiddellijk een arts 
raadplegen en verpakking of etiket tonen. Buiten het bereik van kinderen houden. Bevat 
ethylmethyl-ketoxime en kobalt-octoaat. Kan een allergische reactie veroorzaken Een 
veiligheidsinformatieblad is op aanvraag verkrijgbaar.

MILIEU- EN
AFVALVERWIJDERING

Vermijd morsen in riool, watersystemen en grond. Alle product dat ongebruikt en gedroogd
verfafval blijft, moet als gevaarlijk afval worden verwijderd. Lege, droge blikken moeten
worden gerecycled of verwijderd in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

VERVOER Vaten / schepen <450 liter: niet onderworpen aan ADR vanwege hoge viscositeit Trommels /
vaten> 450 liter: ADR 3 (III)

sre171212 / mli121006 / mit181006 / lko261006 / kmm181212 / 555-serie

De bovenstaande informatie is niet bedoeld als volledig of volledig. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en
praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele
systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de
omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing
van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze
instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen
zonder kennisgeving.

http://sds-search.tikkurila.com/sdslinkservice/?docid=555-s_Europe_EN(US)_Tikkurila&lang=en
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