COMPO-CARE

Eigenschappen

•
•
•
•
•

Toepassingen

•	Buiten
• Alle soorten composiethout
• Horizontale oppervlakken (terrassen...) en verticale oppervlakken (gevelbetimmering...), tuinmeubels...
• Ideaal voor gegroefde planken.

Technische
kenmerken

Oplosmiddel: water
Densiteit (bij 20°C): 1,010 ± 0,05
Viscositeit: dunvloeibare vloeistof
Vlampunt: niet geklasseerd als ontvlambaar
Verpakkingen: 1 l - 2,5 l
Kleuren:

Transparante, gekleurde bescherming.
Vlekbestendig (olie, vetten…).
Maakt het oppervlak waterafstotend.
Gemakkelijk aan te brengen.
Sneldrogend.

Bruin

Grijs

Houdbaarheid: minstens 1 jaar in hermetisch afgesloten originele verpakking
Droogtijd bij 20°C en 50% R.V.: handdroog: 1 uur - ingebruikname: 12-48 uur
VOS: 3% ± 0,5

Verwerkingsmateriaal
Verwerkingsadvies
Voorbereiding
van de ondergrond
Verwerking
Rendement
Reiniging materiaal
Onderhoud

Verfborstel en/of rol
• Niet aanbrengen in de volle zon tijdens de warmste uren van de dag.
• De eerste 24 uur nadat het product is aangebracht, mag het niet regenen.
• Delen die niet moeten worden behandeld, goed afdekken.
• De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stof, schimmel en vetvlekken.
• Indien nodig reinigen met COMPO-CLEAN* of een geschikt reinigingsmiddel.
• Niet verdunnen. Het product goed omroeren vóór het gebruik.
• COMPO-CARE in een gelijkmatige laag op de volledige plank aanbrengen.
•	Als het product met een spuit wordt aangebracht, is het steeds aanbevolen om het ook na te strijken.
Zo dringt het beter in en is het resultaat mooi egaal.
± 15 m²/l.
Water
Als het oppervlak na verloop van tijd lichter van kleur wordt, één laag COMPO-CARE aanbrengen op het
volledige oppervlak, volgens bovenstaande gebruiksaanwijzing. Vooraf schuren, afbijten of zandstralen is niet
nodig.

Opslag

Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen.

Veiligheid

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en de teksten op de
verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.
* Zelfde fabrikant
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COMPO-CARE is een beschermingsmiddel op waterbasis voor composiethout. Beschermt en frist de kleur op.

ADFIELDS

Productbeschrijving

Alle hierbij opgegeven inlichtingen hebben uitsluitend een indicatieve waarde. De fabrikant kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld, gezien hij geen controle heeft over de manier waarop zijn producten worden gebruikt en aangebracht.

VERNIEUWER VOOR COMPOSIETHOUT

