Vista Aqua Extréémat

Technisch Merkblad

Extreem diep (Edel) matte binnenmuurverf met een
zeer lange open tijd.
Toepassing
• Wanneer spuiten niet mogelijk is
• Plafonds en wanden
• Pleisterwerk, stucwerk, spack
• Grote oppervlakken (strijklicht)
• Hotels, scholen, trappenhuizen, woonruimten
• Ondergronden met aanzetten en oneffenheden
Eigenschappen:
• Zeer lange open tijd
• Extreem diep mat uiterlijk <1,1% (hoek 85°)
• Aanzetvrije verwerking (ook bij grote gladde,
strakke oppervlakken met strijklicht)
• Bijna onzichtbaar bij te werken
• Maakt aanzetten en oneffenheden in de
ondergrond minder- tot onzichtbaar
• Makkelijk reinigbaar met spons, met nauwelijks
opglanzen van de matte verflaag
• Schrob-, en krasvast
• Zo goed als geurvrij
• Spatvrij
• Goede vloeiing
Product:
Bindmiddelbasis: Alkydharsemulsie

Opslag:

Goed afgesloten, vorstvrij en
tegen zonlicht beschermd, bij
20 °C; 12 maanden

Applicatie:
Gebruiksklaar
1e Laag: verdunning: maximaal 3% schoon water.
Zuigende ondergronden maximaal 10%
verdunnen met schoon water.
2e Laag: onverdund.
Met kwast, roller (ca. 13 mm fijne nylonvezel).
Aankleuren:
Maximaal 5% Vista Universele mengkleur.
Temperatuur:
Niet gebruiken onder +10 °C omgeving- en
objecttemperatuur. Max 80% RV.
Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met
water.
Droging (bij 20 °C & RV 80%)
Duimvast:
Na ca. 2 uur
Overschilderbaar:
Na ca. 4 uur
Uitgehard:
Na ca. 24 uur

Kleuren:

Wit

Verpakking:

5 ltr en 12,5 ltr

Verbruik:

1 ltr op 6 m² afhankelijk van de
ondergrond

Glansgraad:

Extreem mat

Dichtheid:

Ca. 1,54 g/cm3 (DIN 53217)

Vastestofgehalte: Ca. 68% (DIN 53216)
Schrobvastheid:

Klasse 1 ((EN 13.300)

Dekkracht:

Klasse 2 (EN 13.300 bij 1 ltr op 8
m²)

Ondergrond
De ondergrond moet schoon, droog, spanningsvrij,
draagkrachtig en vrij van lossingslagen en
vormveranderingen zijn.
Vervuilde ondergrond
Nicotine- en roetvervuilingen niet afwassen.
Droog afborstelen. Watervlekken moeten droog zijn.
Een laag Vista Boscalit Isoleergrond wit aanbrengen.
Al naar gelang de verontreinigingsgraad zijn 1-2
lagen Vista Aqua ExtrÉÉmat aan te bevelen.
Poederende of sterk zuigende ondergronden
Eerst fixeren met Südwest Hydrogrund.
Na droging 1-2 lagen Vista Aqua ExtrÉÉmat.
Niet zuigende ondergronden (muurverf)
1-2 lagen Vista Aqua ExtrÉÉmat aanbrengen.
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Gips, Beton, pleisterwerk
1-2 lagen Vista Aqua ExtrÉÉmat aanbrengen.
Kalk en oude lijmverven (veegvast)
Kunnen alleen behandeld worden met de
oplosmiddelhoudende Vista BO-KH.
Eerst een proefvlak plaatsen.
Bijzondere aanwijzing
Al naar gelang de verontreinigingsgraad zijn 1-2
lagen Vista Aqua ExtrÉÉmat aan te bevelen.
Door de lange opentijd kan het soms wel een paar
dagen duren voordat het extreem matte oppervlak is
bereikt.
Beschermende maatregelen
Zie veiligheidsblad.
Kentekenen
Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen
concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot
onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
6-9-2022.
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