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 Handelsnaam : Kelfort®  Markeerverf fluor artikel: 

    1526290,  1526292, 1526293,1526294 en 1526295.              

 

 Toepassing van de stof/van de bereiding :  Metaal, metselwerk, beton ,schijven en Stippen. 

 

 

 Leverancier : Ferney Group BV, Postbus 24, 1700 AA Heerhugowaard, Nederland,  

    tel.: +31(0)72-5765000, fax: +31(0)72-5765010, e-mail: sales@ferney.nl 

 

 Noodtelefoon : +31(0)30-2748888 (na werktijd, uitsluitend voor artsen, apothekers en 

overheidsinstellingen) 

 
 

Omschrijving  

Kelfort® Markeerverf fluor is een zeer goed zichtbare markeringsverf. Multifunctioneel in de bouw, toepasbaar om te markeren 

waar bijvoorbeeld gaten geboord moeten worden of waar leidingen moeten komen e.d. Door speciale spuitkop ook uitstekend 

geschikt om mee te ‘schrijven’. Levensduur van ca. 8-12 maanden, hoog dekkend vermogen en weersbestendig. Geschikt voor 

toepassing op ondergronden zoals metaal, beton, steen, hout, metselwerk, Gibo etc. 

 

Productkenmerken  

Sneldrogend   360˚ ventiel (in alle richtingen te gebruiken) 

Fluorescerend  Ergonomische kap 

Uitstekende hechting  

 

 

Fysische en Chemische Eigenschappen  

Inhoud  :  500 ML  

Basis  :  Acrylaathars 

Kleur  :  Fluor rose, fluor rood, fluor oranje, fluor geel, fluor blauw, fluor groen en wit 

VOS-gehalte  :  Circa 87 m/m % 

Vaste stof-gehalte :  Circa 13 m/m % 

Hittebestendig :  Tot 110°C 

Verbruik :  1 tot 2 m2 per 500ml, afhankelijk van ondergrond en toepassing 

Droogtijd :  bij 23°C en rel. vochtigheid 65% 

  Stofdroog na 5 tot 10 minuten 

  Kleefvrij na 10 tot 20 minuten 

  Uitgehard/ overspuitbaar na 24 uur 

  (Afhankelijk van omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en laagdikte) 

Opslag / Houdbaarheid :  Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en 

vorstvrije plaats. 

Algemeen :  Niet verwerken beneden 10°C. Buiten niet bij dreigende regen, vorst of in de  

  volle zon aanbrengen. Spuitbus nooit op warmtebron plaatsen. 
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Gebruiksaanwijzing  

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.  

 

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Omgeving afdekken indien gewenst. De spuitbus op kamertemperatuur 

brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje 

spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter. Ook tijdens het gebruik af en toe schudden. Door het 

speciale ventiel is de bus in alle spuitposities te gebruiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


