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Mefaprim fix
Kleurloos fixeermiddel voor zuigende en poederende ondergronden voor binnen en buiten
TOEPASSING
Voor het behandelen van metsel- en pleisterwerk, asbestcement, beton en gasbeton binnen en buiten.
Geschikt voor het vastzetten van poederende ondergronden.
EIGENSCHAPPEN
Mefaprim fix dringt zeer goed door in de ondergrond en droogt vrijwel blank op. Het werkt hechtingsbevorderend en blijft
waterdampdoorlatend. Mefaprim fix is oplosmiddel -en weekmakervrij.
PRODUCTINFORMATIE
Bindmiddel : acrylaatdispersie
Dichtheid : 1,02 kg/ltr
EU-grenswaarde voor dit product : cat. A/h 30g/l (2010). Dit product bevat minder dan 30g/l VOS.
GEEN/ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN, VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN AAN ARBO
GEBRUIK
Voor gebruik goed schudden. De ondergrond moet schoon en droog zijn. Vuile ondergrond ontvetten met Mefaclean. Eventuele
zoutuitslag van metselwerk droog afborstelen. Vorming van een glanzende lakfilm moet vermeden worden, desnoods
verdunnen met max. 10% water. Sterk zuigende ondergronden tweemaal behandelen.
VERWERKING
Kwast/roller of airless : onverdund aanbrengen.
Optimale droging : > 10°C en r.v. < 75 %, na 1 uur overschilderbaar.
VERBRUIK
3-6 m² per liter afhankelijk van verwerking en ondergrond
REINIGING
Direct na gebruik reinigen met water. Koel, droog en vorstvrij in goed gesloten verpakking bewaren.
VOORZORGEN
Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Damp/spuitnevel niet inademen. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen. In geval van
inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en hem dit etiket tonen. Raadpleeg het technisch- en veiligheidsinformatieblad voor
meer info. Restanten afgeven aan inzameldienst chemisch afval. Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen, u toegezonden op
aanvraag.

TECHNISCHE RAADGEVINGEN
Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn.
Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorhandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen
worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen uw verdeler te contacteren. Deze technische informatie werd
samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten
worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en er grote verschillen zijn in de aard
van de werkwijze en het inzicht van de vakkundige verwerker.
Alle info over Mefapaints vindt u terug op www.mefapaints.com – hello@mefapaints.com

