RENKO PAINTS bvba, Rechtstraat 367c, 9160 LOKEREN
tel 09/356.79.35 fax 09/356.79.36 www.renkopaints.be

Renko HALF SATIN
Watergedragen licht zijdeglanzende muurverf op basis van een oplosmiddelvrije
acrylaatdispersie voor binnen- en buitengebruik.

Renko HALF SATIN wordt in ten minste twee lagen aangebracht, ondergrond, kleur en
afwerkmethode vereisen soms meerdere lagen. Gebruik op plafonds, synthetisch afgewerkte
ondergrond of hout wordt afgeraden Bij nieuwe of onbehandelde ondergrond eerst voorbehandelen
met RENKO FIXEER of grondverf RENKO MEGAPRIM of RENKO PRIMER FIXXER.

Eigenschappen
-

Licht zijdeglanzende afwerking, speciale toepassing voor badkamer en gevels
Zeer hoog dekvermogen
Oplosmiddelarm
Geurarm
Eenvoudig verwerkbaar
Niet vergelend
Ideaal voor ruimtes met hogere relatieve vochtigheidsgraad en buitengevels
Ademend
Schrobvast DIN53778

Verwerking
Ondergrond dient volledig droog, gereinigd en ontvet te zin voor optimale hechting. Indien nodig oude
loszittende verfdelen verwijderen en herstellen. Opzuigende of poederige ondergronden eerst
voorbehandelen met RENKO FIXEER

Verfsysteem
Onbehandelde ondergronden

Technische fiche Renko Paints

Nieuwe, ongeschilderde ondergronden
gipsgebonden ondergronden dienen
samenhangend, draagkrachtig en voldoende
hard te zijn. Losse pleisterresten verwijderen
en onzuiverheden ontkorrelen.
Grondig ontstoffen.
De ondergronden moeten droog, vetvrij en
stofvrij zijn
Geheel fixeren met een laag verdunde (10%
water) MEGA-PRIM. Bij minder poreuze
ondergronden kan het verdunningspercentage
oplopen tot max. 15%.
6 uur laten drogen.
Afwerken met muurverven van het RENKO
GAMMA (bv. RENKO SUPERMAT, RENKO
HALFSATIN)
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Behandelde ondergronden in goede
staat/onderhoud

Opmerking: isoleren van wateroplosbare
vlekken

Geschilderde ondergronden, oude dispersie-,
olie- en alkydharsmuurverflagen geheel wassen
met ammoniakwater en goed mat schuren.
Eventuele gebreken bijwerken.
Geheel voorbehandelen met MEGA-PRIM
6 u laten drogen.
Afwerken met muurverven van het RENKO
GAMMA (bv RENKO SUPERMAT, RENKO
HALFSATIN)

Een onverdunde laag aanbrengen en minimum
24 uur laten drogen alvorens af te werken.

Algemene informatie
-

Verkrijgbaar in 2,5 L, 5 L en 10 L verpakking
Verkrijgbaar in wit en op kleur
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