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Productomschrijving
Mix voor belijningsverf op waterbasis ten behoeve van de belijning van grasvelden en gravel.
Belijningsverf is milieuvriendelijk, regenbestendig en eenvoudig in gebruik.

Producteigenschappen
Kleur
wit
Geur
mild
Overige kenmerken
oplosmiddel- en formaldehydevrij*
Verpakking
10 kg jerrycan
* < 1 gr/ liter VOS en < 10 ppm (parts per million) Formaldehyde; dit definiëren we als
oplosmiddelvrij en formaldehydevrij.

Applicatie
Dit product dient voor gebruik te worden verdund met water. De mengverhouding is afhankelijk van
de gewenste dekking. De basisdosering is 1 liter Belijningsverf Mix : 4 liter water.
Na verdunnen product aanbrengen met behulp van een markeerwagen. Gereedschap direct na
gebruik reinigen met water en zeep. Belijningsverf wordt aangebracht met behulp van een
markeerwagen, waarop de jerrycan wordt geplaatst. Het product kan in elke markeerwagen worden
gebruikt.

Technische eigenschappen
Toepassing
Bindmiddel
Oplosmiddel
Dichtheid bij 20°C
VOS
Formaldehyde
pH-waarde bij 20°C
Hechting
Schrobvastheid
Waterbestendigheid

buiten, op grasvelden
PVA
water
1,20 – 1,25 kg/l
< 1 gr/ liter
< 10 ppm
ca. 8,5 – 9,5
goed
goed
goed
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Verwerkingscondities
Verwerkingstemperatuur
Droogtijd
Gereedschappen
Verdunnen
Verbruik
Onderhoud

tussen 5°C - 25°C
afhankelijk van verbruik en weersomstandigheden
markeerwagen
te verdunnen naar wens 1:1 tot 1:4
afhankelijk van de gewenste dekking,
weersomstandigheden en sportveldconditie
n.v.t.

Veiligheid en milieu
Buiten bereik van kinderen bewaren. Damp/nevel niet inademen. Uitsluitend in goed geventileerde
ruimten gebruiken. Niet eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf.
Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.
Dit product bevat maximaal 1 g/l VOS. Verfrestanten niet lozen in het riool, oppervlaktewater of
bodem. Alleen lege containers kunnen worden gerecycled. Vloeibare restanten behandelen als
chemisch afval. Verfrestanten die zijn opgedroogd kunnen worden behandeld als huishoudelijk afval.
Bestanddelen: bindmiddel (PVA), titaandioxide, water, additieven, conserveringsmiddel. Bevat
1,2 –Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan allergische reactie veroorzaken.
Voor informatie bij allergische reacties: tel. +31 578 578 525.

Reinigen gereedschap
Gereedschappen direct na gebruik reinigen met water en zeep.

Houdbaarheid
Tenminste 12 maanden na productiedatum in originele, goed afgesloten verpakking.

Opslag
Rechtop bewaren in goed afgesloten, originele verpakking om uitlopen te voorkomen.
Droog en koel bewaren. Beschermen tegen vorst en direct zonlicht.
MSDS/VIB
Voor dit product is een Veiligheidsinformatieblad beschikbaar met nummer SC1.6.031V.
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