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SUPRA Leienverf
ZWARTE MATTE VERF OP BASIS VAN ACRYLAATHARSEN

OMSCHRIJVING
▪ Antraciet-zwarte oplosmiddelenvrije verf op basis van acrylharsen voor vernieuwing van of als vochtwerende bescherming van o.a. kunstleien en golfplaten.

GEBRUIK
▪ Decoratieve, vochtwerende en ademende verf voor daken: kunstleien, dakpannen, vezelcement, bitumineuze waterdichtingsmembranen.
▪ Geschikt voor het verven van masten, afsluitingen, betonnen of stenen muren.

EIGENSCHAPPEN
▪ Verbetert het aspect van daken.
▪ Droogt snel.
▪ Hoog dekvermogen.
▪ Sterke aanhechting.
▪ Dringt door in de ondergrond.
▪ Ongevoelig voor zonne- en ultra-violet stralen.
▪ Dampdoorlatend, laat de ondergrond ademen.
▪ Geen ontharding, noch opstijging van het bitumen bij het aanbrengen op bitumineuze waterdichtingsmembranen (minstens 1 jaar oud).

TECHNISCHE KENMERKEN
▪ Kleur: leizwart.
▪ Densiteit bij 20°C: ± 1,25.
▪ Viscositeit bij 25°C - Brookfield RVT - spindie 6- 20 T/min : ± 17.500 cps.
▪ Droogtijd bij 20°C - HR 50 - 60 %.
 - Handdroog: na ± 4 u.
 - Aanbrengen van tweede laag: na ± 24 u.
 - Bekomt zijn fysische eigenschappen: na ± 24 u.
▪ Gehalte aan droge stof - in gewicht: ± 56 %.
▪ Dampdoorlaatbaarheid : 80 g/m2/mm - 24 u (ASTME 9653 T).

VERWERKING
1. Voorbereiden van de ondergrond
▪ De ondergrond moet zuiver zijn, mosvrij en vrij van losse deeltjes.
▪ Algen en andere groene aanslag verwijderen met SUPRA Stop Groene Aanslag.
▪ Teneinde elke verontreiniging van het gerecupereerde regenwater te vermijden, alle afvoeren dichtmaken gedurende het aanbrengen en minimum 2 dagen 

wachten na de werken om terug vrij te maken.
▪ Minstens 4 dagen laten drogen in geval van reiniging met water onder hoge druk.
▪ De ondergrond mag licht vochtig zijn.
▪ Op poreuze ondergrond (vb : kunstleien, vezelcement, enz) steeds een hechtingsprimer SUPRA Leienverf Primer aanbrengen.
2. Aanbrengen van het product
▪ Voor gebruik het product goed omroeren.
▪ Het product aanbrengen met een borstel, roller of airlesspistool. Indien nodig, verdunnen met 5 % water.
▪ Het is afgeraden SUPRA Leienverf te verwerken bij mist, vochtig weer of bij kans op regen tijdens de droogtijd. Dit zou het drogen van het product 

verhinderen en verdunning veroorzaken. Tijdens het verwerken en de droogtijd moet de temperatuur van de omgeving en van de ondergrond begrepen zijn 
tussen 5°C en 35°C (dit gegeven speelt een belangrijke rol in geval van aanbrengen na koele nachten).

VERBRUIK
▪ ca. 5m2/L = 0,2L/m2, in één of twee lagen.

REINIGING VAN GEREEDSCHAP EN VLEKKEN
▪ Onmiddellijk met water.

VERPAKKING
▪ Bus van 20L.

OPSLAG
▪ 3 jaar in hermetisch gesloten verpakking.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID
▪ Zie het veiligheidsinformatieblad.
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Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.


