Matte isolerende olie-alkydverf voor binnenwerken*, oplosmiddelhoudend.
OPLOSMIDDELRIJK - VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN NIET AAN ARBO
Definitie
Wit, spanningsloos, uitstekende vlekkenisolatie, hoge dampdiffusie.

Houdbaarheid: minimum 12 maanden in
goed gesloten bussen.
Verpakking: 12,5 Liter en 5 Liter en 2,5 Liter

Verbruik
9-11 m2/l. De structuur en zuiging van de
ondergrond zijn daarbij bepalend.

Eigenschappen
Binnenwerken*, nieuwbouw en renovatie
(nicotine, roet en droge waterkringen). Aanbevolen, rechtstreeks en zonder grondlaag,
op droge en draagkrachtige ondergronden
zoals pleisterwerk en afgeleiden van pleister, gipsplaten, gipskartonplaten, cement,
beton en mortel. Ook op oude verflagen,
veegvast, kalkverf.

Droging (bij 20°C en een R.V. 80%)
Stofdroog: +/- 2 uur
Volledig uitgehard: +/- 3 weken
Een lage temperatuur en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

Werkwijze
Op normale of zuigende ondergronden:
direct na het materen van de eerste laag een
tweede aanbrengen, of de tweede laag na
24 uur aanbrengen.
Op gesloten ondergronden: twee lagen kruiselings nat in nat aanbrengen

Omschrijving
V.O.S. classificatie:
2004/42/CE A/g 350 g/l (2010) <350 g/l
Viskositeit: dikvloeibaar
Kleur/aspect: wit
Glansgraad: diep mat
Pigment: Titaandioxide (rutiel)
Bindmiddel: Oplosmiddelhoudende verwerkte oliën. Met het plantaardig bidmiddel von Montana Top 8 gaat een met de
tijd afnemende geur gepaart. Montana Top
7 (oplosmiddelhoudend) en Montana Top
Isol Mat (watergedragen) zijn op een andere technologie opgebouwd en vertonen
dit verschijnsel niet.
Soortelijk gewicht: 1,52 (gemiddelde waarde)
Vaste stofgehalte: 77% (gemiddelde waarde)

Verwerking
Toestand van de ondergrond: schoon, droog,
afgestoft en draagkrachtig.
Aanbrengen: kwast, roller en airless
Airless: onverdund indien met airless pomp
met theoretisch debiet >= 3 l/min
spuitopening 0,015’’ -0,017’’
druk van 200 bar
Minimale verwerkingstemperatuur: + 5°C
Reiniging van het gereedschap: Terpentine
(White-Spirit)
Verdunning
Indien nodig met reukloze isoparaffinische
verdunning.
Aankleuren
Universele mengpasta’s tot 3% (verenigbaarheid vooraf uittesten).

Opmerkingen
• Montana Top 8 is niet geschikt in bakkerijen, brouwerijen of andere vochtige
of slechte verluchte ruimten. Daar passief
schimmelwerende Montana Top Plus gebruiken.
• Montana Top 8 bevat oliën. Op alkalische
ondergronden; Montana Top 7 of Top
Plus gebruiken.
• Voor het aanbrengen van de verf en tijdens het drogingsproces, gelieve de niet
verpakte voedingsmiddelen te verplaatsen.
Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op
www.montanacoatings.com

*Voor Nederland: de vervangingsplicht beperkt het
gebruik van oplosmiddelhoudende verven tot wettelijk bepaalde uitzonderingsgevallen of bijzondere
situaties waarbij een ontheffing tijdig aangevraagd
en toegekend werd.
Verfgroothandel:

Deze technische bladen gelden als algemeen advies. De aanwijzingen zijn conform onze huidige kennis en ervaring. Onze verantwoordelijkeid kan echter niet ingeroepen worden.
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