[OMEGA PROJECT MAT]
zeer goed dekkende watergedragen muur- en plafondverf voor binnen
Kenmerken
Zeer goed dekkende, watergedragen vinyldispersie voor projectma7g gebruik. Het product is
waterdampdoorlatend en ultramat. Beperkt afwasbaar.

1. Toepassing
Pleisterwerk, gipskartonplaten, bakstenen, beton, voorbehandelde geschilderde oppervlakken.
Ook geschikt voor keukens en badkamers.

1.1 Technische Informatie
soortelijk gewicht
1.50kg/lit
theore7sch rendement
9 m²/lit
aanbevolen laagdikte droog
75µ
nat
150µ
droog7jd
stofdroog
60 min.
overschilderbaar 4uur
doorgehard
2-3 dagen
glans
mat
verdunnen en reinigen
water
VOS
deze verf bevat weinig VOS, klasse A/a, verf met max. 30 gr/lit VOS.
Limiet 2010 : 30 gr/lit

controle op : 30/03/2015 Delloye Paints - Antwerpsesteenweg 275 - 2800 Mechelen - Telefoon: 015420262
Page 1 of 2
Bestand: Delloye_Omega_project_mat.pdf Bron: www.delloye-paints.be

1.2 Ondergrond Voorbereiding
Oppervlakte dient coherent, droog, en vrij te zijn van residu, stof, vet, algen en schimmel. Na reinigen
naspoelen en laten drogen. Alle loszi[ende delen verwijderen en herstellen. Glanzende oppervlakken na
ontve[en ma[eren.
Aangewezen grondlaag binnen : OMEGA PRIMER.
Poreuze en korrelige ondergronden en voor buiten applica7e vooraf ﬁxeren. Nadien dekkend afwerken in
1-2 lagen OMEGA PROJECT MAT. De temperatuur van de ondergrond dient min. 3°C boven het dauwpunt
te liggen om condensvorming te vermijden.

1.3 Applicatie
borstel : varkenshaar
rol : wit/geel polyamide
verf is gebruiksklaar, max. 5% verdunnen
airless : gebruiksklaar, indien gewenst tot max. 10% verdunnen
spuitkop
0.021” - 0.027”
druk
150-180 bar
hoek
50°

2. Houdbaarheid
Vorstvrij en droog bewaard in ongeopende verpakking tussen 5°C en 40°C (RV max 80%),
min. 12 maanden.

3. Veiligheid en Hygiëne
Zie Veiligheidsinforma7e blad

4. Aansprakelijkheid
Contacteer ons bij dubieuze ondergronden. De technische informa7e vermeld op deze ﬁche berust op
jarenlange prak7jkervaring en research. Aansprakelijkheid kan niet zonder meer aanvaard worden gezien
het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren die buiten onze beoordeling vallen.
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