Platinum TG

Extreem duurzame, hoogglanzende aflak op basis van
gesiliconiseerde alkydhars met Triple Guard Technology
Uitstekende buitenduurzaamheid
10 jaar bescherming
Zeer hoge aanvangsglans en uitstekend glansbehoud
Goed standvermogen
Uitstekende bescherming tegen UV belasting
Prettige verwerking
Toepassing:
Als laatste afwerklaag voor bescherming en verfraaiing van geveltimmerwerk, 		
boeiboorden, kunststof, staal, etc. indien deze op de juiste wijze zijn voorbehandeld.
Uitstekende hechting op gereinigde en geschuurde oude laklagen.

Productinformatie
Bindmiddel

Gemodificeerde gesiliconiseerde alkydhars

Dichtheid

1,22 kg per ltr

Gewicht vaste stof

70%

Theoretisch rendement

12 - 15 m² per ltr

Aanbevolen droge laagdikte

52 μm (85μm natte laagdikte)

Glansgraad

Hoogglans; >90 G.U.

Houdbaarheid

• ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking
• Koel, droog en vorstvrij bewaren

Verwerkingsgegevens
Verwerking

Kwast of roller

Droging bij 20°C

• Na ca. 3 uur stofdroog
• Na ca. 6 uur kleefvrij
• Na ca. 18 uur overschilderbaar

Verwerkingscondities

Optimaal > 10°C en r.v. < 80%
Ondergrond temperatuur minimaal 3°C boven dauwpunt

Verdunnen

Gebruiksklaar, eventueel verdunnen met terpentine
Goed roeren voor gebruik

Levering
Verpakking

0,5 ltr, 1 ltr en 2,5 ltr

Kleur

Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System.
Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de 		
technische eigenschappen van het product afwijken

Basis

Wit/basis 1, 3 en 7
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Systemen
Voorbehandeling

- Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn
- Ontvetten met Globaclean
- Niet intacte verflagen verwijderen
- Gladde ondergronden opschuren
- Waar nodig (schraal) plamuren

Systemen

• Hout, industrieel behandeld volgens concept I of II
- Reinigen en schuren
- Voorgronden met Platinum Primer
- Aflakken met Platinum TG
- Tussen de lagen goed schuren/matteren
• Bestaande intacte verflagen (alkydhars)
- Grondig reinigen en zorgvuldig schuren
- Overgronden met Platinum Primer
- Aflakken met Platinum TG
- Tussen de lagen goed schuren/matteren
• Kaal gemaakt hout
- Eventueel verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen door
middel van mechanisch schuren
- Voorgronden met Basecoat of Platinum Primer
- Overgronden met Duraprimer of Platinum Primer
- Aflakken met Platinum TG
- Tussen de lagen goed schuren/matteren

10 jaar bescherming;
Afhankelijk van
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• Ligging en situering
• Constructie
• Type houtsoort en duurzaamheidsklasse
• Verfsysteem en kleurkeuze
• Conditie binnenschilderwerk van de buitengevel elementen
• Beglazings- en afdichtingssysteem
• Reinigingsfrequentie schilderwerk

