Permoglaze
Beschrijving

Permoglaze is een dispersieverf op basis van vinylversetaat en vinyl acetaat voor binnen en
buiten. Deze muurverf is niet vergelend, bestand tegen zwakke zuren, was- en schrobvast
(klasse2).
Permoglaze vormt een blijvend flexibele verffilm, welke niet thermoplastisch is, waardoor
slechts een geringe vuilaanhechting optreedt. Permoglaze is bestand tegen stoom en
condens.

Toepassing / ondergrond

Permoglaze is bedoeld als afwerklaag voor binnen en buiten op wanden, muren en plafonds.
De ondergrond kan zijn o.a.: droog en (niet) alkalisch beton, schuur- en pleisterwerk,
baksteen, hard- en zachtboard en gipsplaten. Poederende en/of zuigende ondergronden
moeten worden geïmpregneerd met Flevopol.
Technische gegevens (bij 20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 70%)

Type

: bindmiddel: vinylacetaat/vinylversetaat dispersie
pigment: rutiel titaandioxide, gecombineerd met
hoogwaardige vulstoffen .

Dichtheid

: 1,41 kg/dm3

Viscositeit

: enigszins pasteus

Glansgraad

: mat

Dekking

: goed

Hechting

: uitstekend

Elasticiteit

: zeer goed

Verdunning

: gebruiksklaar voor kwast en roller.

Voor spuiten

: water

Voor strijken

: water

Reiniging gereedschap

: direct na gebruik met water en zeep

Spuitgegevens

:
Luchtspuit

Airless

Druk

3 – 4 atm

120 – 150 atm

Opening

1,8 mm – 2 mm

0,013 – 0,018 inch

Verdunning

5 – 10%

0 – 3%

Theoretisch rendement

: bij 40 m droge laagdikte 10 m²/ltr.

Praktisch rendement

: is van vele faktoren afhankelijk. Richtlijn:

Strijken/rollen

: ca. 85% v.h. theor.rendement

Spuiten

: ca. 70% v.h. theor.rendement

Laagdikte

: de gemiddelde droge laagdikte is 40 m, afhankelijk van
de ondergrond/applicatie.

Droging (40 µm dr.)

: stofdroog : na ca. 30 min.

Overschilderbaar

: na ca. 1 uur

Buitenduurzaamheid

: volgens advies aangebracht gemiddeld 3 jaar.

Houdbaarheid

: In onaangebroken verpakking ca. 12 maanden. Vorstvrij
vervoeren en bewaren.

Verpakking

: wit: 1 - 2,5 - 5 en 10 liter
Basis blank en medium in 1, 2,5 - 5 en 10 liter

Werkwijze

Voorbehandeling

: Alle te behandelen oppervlakken dienen droog, schoon
en vetvrij te zijn. Niet intact zijnde verflagen verwijderen.
Poederende/zuigende ondergronden impregneren met
FLEVOPOL

Systeem I

: 1e laag Permoglaze. 2e laag Permoglaz

