NO VISIBLE

HPC-5007 + PUR-1010

Basin 2021 Copyright. All rights reserved. January 2021. All pictures are shown for illustration purposes only.

Topcoat
Primer

Basin ChemEco nv
Gravestraat 7A
B-8750 WINGENE
T : +32 51 65 00 10
F : +32 51 65 81 05
info@basin.be

www.basin.be

NO VISIBLE

HPC-5007 + PUR-1010
Deze 2-componenten-vernis met onzichtbare look op water- VOORDELEN
basis is geschikt voor de afwerking van nieuw, onbehandeld Ecologisch
of blank geschuurd parket, alsook voor andere ruwe houte- Op waterbasis en hoog vaste stofgehalte.
lementen, en zorgt voor een slijtvaste (ruwe hout / heldere
Geen vergeling
natuurlijke look) en matte afwerking die de vergeling van het De vernis en het hout vergelen niet na
verloop van tijd* en bewaren de natuurhout en de vernis verhindert met de tijd.
Let op: enkel geschikt voor lichte houtsoorten en niet voor
fineerhout dunner dan ± 1,5 mm, om lijmdoorslag te vermijden. Voor donkere en exotische houtsoorten raden we NO
VISIBLE NUANCE HPC-5009 + PUR-1010 aan. Zie technische
fiche vóór gebruik.
TECHNISCHE INFORMATIE

APPLICATIE

lijke kleur en schijn van bleke houtsoorten (ruwe hout look).
*bepaalde houtsoorten die van nature sneller
vergelen kunnen ondanks de hoge beschermingsgraad toch een lichte vergeling vertonen.

Permanente componenten tegen de
vergeling van het hout
Bevat permanente componenten die
de natuurlijke vergeling van het hout
verhinderen (bij een totale afwerking
van 240 g/m2 of 3 lagen).
Hoge abrasieweerstand
± 14 mg (CS10 / 1.000 rotaties)

Abrasion

Drying Time

UV Filter

Stir Well

Roller / Bush

Spray Gun

Geen geurhinder
Zeer laag VOS-gehalte
± 23 g/L (na mengen)
Droogt snel

Gloss

Storage Temp. EXP Date

Consumption

Temperature

Humidity

Bestand tegen vlekken
Niet vorstgevoelig (transport)

VOC Level

Layers

Frost

Pot Life

Mixing Ratio

VERPAKKING
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1 L HPC-5007 + 0,1 L PUR-1010
(doos van 6 x 1,1 L)
2,25 L HPC-5007 + 0,25 L PUR-1010
(doos van 4 x 2,5 L)
20 L HPC-5007 + 2 L PUR-1010
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