CONTACT FINE PRODUCTBLAD
Datum: 06/2014

PRODUCT
Omschrijving:

Tierraﬁno Contact Fine is een hechtprimer voor leemverven en –stucco’s op
gladde en/of zeer absorberende ondergronden in het interieur.

Samenstelling:

Boomharsbinder, calciumcarbonaat, titaan oxide, water, toeslagstoffen,
conserveermiddel.

Verpakking:

1 l en 5 l emmer.

Verbruik:

Ca. 0,1 l/m2 per laag op gladde ondergronden. Het verbruik is hoger op
grove ondergronden.

Bewaaradvies:

Bewaar droog en koel maar vrij van vorst.

Houdbaarheid:

Eenmaal geopend dient Contact Fine binnen 1 jaar te worden gebruikt.

TOEPASSING

Tierrafino Contact Fine wordt toegepast op gladde ondergronden als
behangklare gipsplaat en ander plaatmateriaal, gladde gips-, kalk-,
cement- en overige pleisters, beton, gladde baksteen en andere gladde
bouwstenen. Niet toepassen in gebieden waar direct contact met water
plaatsvindt. Tierrafino Contact Fine is ontwikkeld als hechtprimer voor
Tierrafino Duro, Listro, I-Paint en T-Paint.

EIGENSCHAPPEN

in de verpakking
• Gebruiksklaar
te verwerken met kwast of roller
• Eenvoudig
Voor
en
na
wit van kleur
• Geurloos naverwerking
droging
• Damp-open, draagt bij aan de vochtregulatie
• Niet geschikt voor op vochtige ondergronden
•

VERWERKING
Omstandigheden:

De temperatuur van de lucht en de ondergrond dient minstens 5°C te zijn.

Ondergrond:

Constant droog en vrij van stof en vet. Gebruik eerst schuurpapier op zeer
gladde, niet absorberende ondergronden.

Mengen:

Goed doorroeren voor gebruik.

Aanbrengen:

Contact Fine wordt aangebracht met kwast of roller. Gebruik een goede
kwaliteit schilderstape op ondergronden en op uitgedroogde Contact Fine
bij de verwerking van leemproducten.

Droogtijd:

Onder normale omstandigheden (+20ºC en 60% luchtvochtigheid) is
Contact Fine droog tussen 4 en 12 uur. Na 2 dagen uitgehard.

Verdunner:

Water.
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Veiligheidsadvies:

GEREEDSCHAP

G

meeënweg 7
3600 genk
089/51.95.95

DISCLAIMER

Contact met ogen en slijmvliezen vermijden. Bij verhoogd risico (plafonds)
een veiligheidsbril dragen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Raadpleeg
voor overige informatie het Contact Fine Veiligheidsinformatieblad.
Emmer, roerstok, kwast of roller, schilderstape.

zoersel@
genk@

.be

kmo-kwikaard 108
2980 zoersel
03/384.19.07

Z

De informatie in deze productomschrijving is met de grootste zorg samengesteld.
Tierrafino B.V. aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade
die zou kunnen optreden bij het gebruik van de geboden informatie. Bij elke nieuwe uitgave
van de productinformatie vervalt de geldigheid van de vorige uitgave.
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