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Ultra Classic - Houverf
BESCHRIJVING

Polyacrylaatverf met uitstekende eigenschappen tegen verwering.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN Voor het schilderen van onbehandelde, of in de fabriek voorbewerkte
oppervlakken of oppervlakken die eerder zijn behandeld met buitenverf
voor houten gevels en andere houten elementen. Ook voor het aflakken
op de bouwplaats volgens het concept van Tikkurila ProHouse.
AANBEVOLEN
TOEPASSING

Houten buitenbekleding, windveren, boeidelen, kantplanken etc.
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Basisverven

A en C

Kleurenbereik

Tikkurila-kleurenkaart voor houten gevels, RAL, NCS, Sikkens en veel meer.

Glansgraad

Semi-matt

Coverage

Gezaagde houten oppervlakken 4 - 6 m 2 / l. Geschaafde en eerder geverfde oppervlakken 7 9 m 2 / l.

Verpakkingen

1 L, 3 L, 10 L, na aankleuren.

verdunner

Water

Toepassingsmethode

Airless spuit, roller of kwast.
Airlessspuitnozzle 0.015 "- 0.021"
Verdunnen 0 - 10 vol% water.

Droogtijd bij 23 ° C en 50%
relatieve luchtvochtigheid

Aanraak-droog na een uur. De volgende laag kan onder normale omstandigheden na 2 - 4 uur
worden aangebracht. Bij lagere temperaturen en bij vochtig weer is de droogtijd langer.

Weersbestendigheid

Goed, ook in industriële atmosfeer.

Volume vaste stof

Ong. 41%.

Dichtheid

Ong. 1,3 kg / l, ISO 2811

opslagruimte

Bescherm tegen vorst. Sluit het blik stevig voor verder gebruik.

Productcode

696_6001 / 3

TOEPASSINGSDETAILS
Applicatie voorwaarden

Het te schilderen oppervlak moet droog zijn, de temperatuur van de lucht moet ten minste +5
° C zijn en de relatieve luchtvochtigheid lager dan 80% tijdens het aanbrengen en drogen.

Voorbereiding

Nieuwe ongeverfde oppervlakken:
verwijder vuil, schimmel en losse deeltjes van het oppervlak. Was vuile en beschimmelde
oppervlakken met een geschikte schimmel en alg verwijderaar volgens de instructies. Primer
met Valtti Primer of Valtti Akvabase primingolie in een zo vroeg mogelijke bouwfase.
Bescherm roestende metalen onderdelen zoals spijkerkoppen met Rostex
Super-corrosiewerende verf.Verwijder losse hars van knoesten. Primer oppervlakken één keer
met Tikkurila Ultra Primer.
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Werk 1-2 keer af met Ultra Classic House Paint. Behandel kops hout zorgvuldig nat in nat.
Fabrieksmatig voorbehandelde en eerder behandelde oppervlakken:
Verwijder vuil, schimmel en losse deeltjes van de oppervlakken. Verwijder losse verf met een
schraper en borstel het oppervlak schoon met een staalborstel. Vuile en beschimmelde
oppervlakken wassen met een schimmel en mos verwijderaar volgens de instructies. Behandel
kale houtenoppervlakken met Valtti Primer of Valtti Akvabase primer olie en primer ze één
keer met Tikkurila Ultra Primer of Öljypohja Oil Primer.
Behandel oppervlakken die in de fabriek zijn behandeld met primer en in goede staat verkeren
met Ultra Primer (in de fabriek geprimerde oppervlakken meer dan 10 maanden oud, die zijn
blootgesteld aan verwering met Tikkurila Ultra Primer) en vervolgens 1-2 keer behandelen met
Ultra Classic House Paint.
Behandel oppervlakken die eerder werden geschilderd met olieverf of acrylaatverf 1-2 keer met
Ultra Classic House Paint. Als het oude oppervlak versleten is, behandeld u eerst het oude
oppervlak met Öljypohja Oil Primer en oude acrylaatverf oppervlakken met Tikkurila Ultra
Primer. Werk af met 1-2 lagen Tikkurila Ultra Classic House Paint.
schilderen

Roer de verf goed voor gebruik en dun indien nodig met water. Aanbrengen met een kwast of
met een airless-spray. Breng zorgvuldig aan op kops hout. Zorg ervoor dat je genoeg verf in
een blik hebt voor één uniform oppervlak om kleurverschillen te voorkomen.
Zit er hars en andere kleurstoffen in het hout, vooral in knoesten, deze kunnen verkleuring of
lekkage van hars door het verfoppervlak veroorzaken als gevolg van temperatuur- en
vochtigheidsschommelingen. Het gebruik van een primer (Öljypohja Oil Primer of Ultra Primer)
vermindert het risico op doorbloeden.
Onderhoudsschilderen: Ultra Classic kan opnieuw worden geverfd met de huisverven van Ultra
serie of met Pika-Teho House Paint.

Reiniging van
gereedschappen

Gereedschap reinigen met water. Om geharde verf te verwijderen, wordt kwastenreiniger
(Tikkurila Tool Cleaner) aanbevolen.

Onderhouds instructies

Behandel het oppervlak met zorg, ultieme duurzaamheid en hardheid is bereikt in ca. 4 weken
onder normale omstandigheden. Na de behandeling kan het oppervlak worden gereinigd met
een zachte borstel, een vochtige reinigingsdoek of een dweil.
Op zijn vroegst 1 maand na het schilderen kan een vervuild oppervlak worden gereinigd met
B-clean verfreiniger (1 deel B-clean in 100 delen water). Reinig vlekken en zeer vuile
oppervlakken met een sterkere oplossing (1: 50). Goed afspoelen en laten drogen.

EU VOC 2004/42 / ECgrenswaarde

(cat A / d) 130 g / l (2010); Ultra Classic bevat VOC max. 130g / l

GEZONDHEID EN
VEILIGHEID
ETIKETTERING
volgens Verordening (EG)
Nr. 1272/2008

Irriterend, Xi Bevat: 2-Octyl-2h-isothiazol-3-on, 4,5-dichloor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on. KAN
SENSIBILISERING VEROORZAKEN DOOR CONTACT MET DE HUID. Adem niet in. Gebruik alleen
op goed geventileerde plaatsen. Vermijd contact met de huid. Draag geschikte handschoenen.
In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.
Afval niet in de gootsteen werpen. Buiten het bereik van kinderen houden. Een
veiligheidsinformatieblad is op aanvraag verkrijgbaar.

prikkelend
MILIEU- EN
AFVALVERWIJDERING

Recycle lege, droge blikken of gooi ze weg in overeenstemming met de plaatselijke
voorschriften. Vernietig vloeibaar afval volgens de lokale voorschriften voor gevaarlijk afval.

VERVOER

ADR: niet geclassificeerd
sre240315 / jha281113 / akk120312 / hsa29122011 / 696-

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.
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