Biglo Voorlak
Beschrijving

Biglo Voorlak is een witte roestwerende grondlak op basis van een speciale combinatie van
acrylaatharsen. Biglo Voorlak heeft goede mechanische eigenschappen en droogt snel.
Biglo Voorlak hecht uitstekend op uiteenlopende ondergronden.
Toepassing

Speciale grondlak voor Biglo Radiant fluorescerende daglichtverven.
Eigenschappen

Kleur

: wit

Theoretisch verbruik

: ca. 12 m²/l

Vlampunt

: 40ºC

Soortelijk gewicht

: 1,01 kg/l

Vaste stofgehalte

: ca. 64 gew.%

Stofdroog

: na ca. 1 uur bij 20ºC en 65% RV

Kleefvrij

: na ca. 3 uur bij 20ºC en 65% RV

Overschilderbaar

: na ca. 24 uur bij 20ºC en 65% RV

Verpakking

: 1 liter

Houdbaarheid in bus

: minimaal 2 jaar bij temperatuur tussen 5°C en 25ºC, in
originele onaangebroken verpakking

Applicatiegegevens

Verwerkingsmethode

: kwast, roller of luchtspuit

Type verdunning
Kwast, roller

: onverdund, eventueel met terpentine

Luchtspuit
Druk
Opening

: Biglo Verdunning
: 3-4 bar
: 1,5-1,8 mm

Laagopbouw

: in een aantal dunne lagen verwerken

Schoonmaken gereedschap

: spoelthinner of terpentine

Verfsysteem

: Buiten 1 laag Biglo Voorlak. Vervolgens 3 lagen Biglo
Radiant en tenslotte 3 lagen Biglo Sunscreen.
Binnen 1 laag Biglo Voorlak.
Vervolgens 2 lagen Biglo Radiant en tenslotte 2 lagen
Biglo Sunscreen.

Behandeling algemeen

Het oppervlak moet volkomen schoon, droog en vetvrij zijn. Verder dient het oppervlak vrij
van roest te zijn. Oude intacte verflagen dienen eerst aangeschuurd te worden. In geval van
twijfel, vooral indien over de aard van de verontreiniging onzekerheid bestaat, eerst een
proefvlakje opzetten.
Bijzonderheden

Op nieuw werk bij voorkeur twee lagen i.p.v. één laag Biglo Voorlak aanbrengen. Biglo
Voorlak niet mengen met andere producten.
BELANGRIJK!!!!!

Biglo Voorlak kan niet over de Biglo Sunscreen worden aangebracht, vanwege het risico op
spanningsverschillen tussen beide laklagen. Wij adviseren Biglo Radiant op de Biglo
Sunscreen aan te brengen en eventueel af te werken met Biglo Sunscreen.

