
Color SA plusColor SA plus
Hoogwaardige, emissiearme binnenmuurverf met microzilver als
bescherming tegen schimmelaantasting

KleurKleur LeverbaarLeverbaar
Aantal per pallet 48 32

VPEVPE 5 l5 l 12,5 l12,5 l

Verpakkingstype emmer emmer

Verpakkingscode 05 13

art.nr.art.nr.

wit 2984 ◼ ◼

speciale kleur 2986 ◼ ◼
* alleen in overleg leverbaar conform RAL, NCS, enz.

VerbruikVerbruik ca. 0,15 l/m² per bewerking (afhankelijk van de ondergrond).
Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

ToepassingToepassing Schimmelgevoelige oppervlakten, bijv.woonruimtes, scholen, crèches, kantoren, hotel,
restaurants, welness centra

■

Eindafwerking op oude en nieuwe pleisters, behang, gipsplaten, beton, kalkzandsteen- en
schoonmetselwerk

■

In ruimtes waar de bewoners vatbaar zijn (kinderen, mensen met een allergie)■

EigenschappenEigenschappen Dampdoorlatend■
Sterk en schuurbestendig (schrobvastheid klasse 2 conform DIN EN 13300)■
Goed dekvermogen (klasse 2 conform DIN EN 13300)■
Glansgraad: mat■
Oplosmiddel- en weekmakervrij■

Technische gegevensTechnische gegevens Bij leveringBij levering
Bindmiddel Puur acrylaat

Dichtheid (20 °C) ca. 1,15 kg/l

Viscositeit Gebruiksklaar

■
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De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende
productspecificaties.

UitgereageerdUitgereageerd
Kleur wit

Glansgraad Stompmat

■

CertificatenCertificaten Technischer Leitfaden SchimmelinstandsetzungTechnischer Leitfaden Schimmelinstandsetzung

Untersuchungsbericht PilzbefallUntersuchungsbericht Pilzbefall

Untersuchungsbericht Keim-BakterienbefallUntersuchungsbericht Keim-Bakterienbefall

Orientierender Prüfbericht 2010-1049 ExovaOrientierender Prüfbericht 2010-1049 Exova

Prüfbericht 1-120-09 Nassabriebständigkeit DIN EN 13300Prüfbericht 1-120-09 Nassabriebständigkeit DIN EN 13300

TÜV ZertifikatTÜV Zertifikat

Prüfbericht iLF Schwermetallgehaltsbestimmung_DIN EN 71-3Prüfbericht iLF Schwermetallgehaltsbestimmung_DIN EN 71-3

MogelijkeMogelijke
systeemproductensysteemproducten

Primer Hydro HF Primer Hydro HF (0725)(0725)

WerkvoorbereidingWerkvoorbereiding Ondergrond vereistenOndergrond vereisten
Draagkrachtig, droog, zuiver, stof en scheurvrij (uitgenomen haarscheuren)
Structurele gebreken, zoals bijvoorbeeld thermische bruggen moeten worden verwijderd.
Condensvorming vermijden

■

VoorbereidingenVoorbereidingen
Oppervlakte schimmelaantasting moet met een speciale reiniger, bijv. Remmers Schimmel-
Stop (art.nr. 0693) volledig verwijderd worden.

■

VerwerkingVerwerking

Materiaal goed oproeren.
Het oppervlak met geschikt gereedschap bewerken.
Afhankelijk van de toestand van de ondergrond in 2 bewerkingen toepassen.
Wachtijd tussen de beide lagen, minstens 8 uur.

RichtlijnenRichtlijnen
Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +8 ºC tot maximum +25°C verwerken.

■

ApplicatieApplicatie Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het
product, afdekken.
Als eerste laag kan de Color SA Plus met maximaal 5% water worden verdund.

OpmerkingOpmerking Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden
overeengekomen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.
Het TÜV label „Emissiearm, getest op schadelijke stoffen en met een gecontroleerde
productie van de TÜV SÜD geldt alleen voor de witte kwaliteit.
Steeds een proefvlak zetten!

Gereedschap / reinigingGereedschap / reiniging Kwast, blokkwast, verfroller.

Wanneer het materiaal nog niet is verhard met water schoonmaken.
Gereedschap en spuitapparatuur direct in natte toestand reinigen met water.

Remmers gereedschapRemmers gereedschap
Collomix mengstaaf WK 90/500 S Collomix mengstaaf WK 90/500 S (4448)(4448)
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Platte borstel Platte borstel (4540)(4540)

Verfrol FC Verfrol FC (4913)(4913)

Rolbeugel Rolbeugel (4449)(4449)

Epoxy rol Epoxy rol (5045)(5045)

Kana® KanaClassic chauffagekwast Kana® KanaClassic chauffagekwast (4541)(4541)

Opslag / houdbaarheidOpslag / houdbaarheid In de originele gesloten verpakking, koel, vorstvrij en droog opgeslagen tenminste 6
maanden.

VeiligheidsvoorschriftenVeiligheidsvoorschriften Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie
vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in
overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten
worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in
de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

VOC algemene
Decopaint-richlijn
(2004/42/EG)

EU-grenswaarde voor het product (cat. A/j): max. 30 gr/ltr (2010)
Dit product bevat < 30 gr/ltr VOS

Bovenstaande gegevens zijn aan de
hand van de nieuwste ontwikkelingen
en verwerkingstechnieken
samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking
buiten onze invloed liggen, kunnen aan
dit technisch merkblad geen rechten
worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene
verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet
meer, vraag dan een nieuw exemplaar
aan. Wij leveren uitsluitend onder deze
voorwaarden.
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