Technisch Merkblad
Versie 1.00 – 16.10.2016

Beschrijving
DecorGold Metaaleffecten is een watergedragen metaaleffectlak op acrylaatbasis voor binnen en
buiten. Het product is anti corrosief.
Niet milieubelastend, reukarm, stootvast, glansbestendig, niet vergelend met zeer goed
dekvermogen en probleemloze vloeiing en een goede kantendekking.

Toepassing
DecorGold beschermt en verfraait diverse objecten en accessoires van metaal, hout, steen, gips,
karton enz. Ideaal voor hekwerk, balustrades, beelden, schilderijlijsten, gipsen ornamenten, muren,
meubels, gebruiksvoorwerpen en decoratief schilderwerk.

Eigenschappen¹
Kleuren

: 01 Bleekgoud, 02 Rijkgoud, 03 Oudgoud, 04 Messing, 05 Brons,
06 Koper, 07 Zilver.

Verpakking

: 125 ml – 500 ml (grootverpakking vanaf 25 liter).

Dichtheid

: ca, 1,00 – 1,10 (20°C).

Glansgraad

: metaalglans.

Bijkleuren

: kleuren zijn onderling mengbaar.

Viscositeit

: 5000 centipoises (Brockfield sp5, 20rpm, 20°C).

Verdunning

: water, geen organisch oplosmiddel gebruiken.

Verwerkingstemperatuur

: ondergrond- en omgevingstemperatuur boven + 5 C.

Droogtijden

: (bij 23 C en 60% relatieve luchtvochtigheid).
stofdroog: na 1 – 3 uur; overschilderbaar na 6 – 7 uur;
volledig belastbaar: na 3 dagen.

¹ ) De waarden kunnen afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid sterk afwijken.
Bij temperaturen onder de 5 C en bij zeer hoge luchtvochtigheid kan er een defect in de coating
optreden.
Praktisch rendement

: bij een keer schilderen, 8 – 12 m2 / liter, afhankelijk van de
ondergrond.

Reinigen gereedschap

: direct met water en / of water met afwasmiddel.

Opslag

: droog en vorstvrij. Geopende bussen goed afsluiten.

Houdbaarheid

: minimaal 12 maanden houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Arbo-Classificatie

: Bevat geen/zeer weinig oplosmiddelen.
Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO.
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Applicatiemethode : Kwast, roller, spuiten. Voor het schilderen een kwast met kunststof haren
gebruiken en voor het rollen een vilt roller max 5mm vezellengte.

Voorbehandeling/werkwijze
De ondergrond moet hechtend, droog (pleisterwerk en gips tenminste 3 weken oud) en schoon zijn
en ontdaan van scheidende substanties (olie, vet, was).
Algemeen: 1e laag vol aanbrengen.
Onbewerkt hout – binnen en buiten: eerst gronden tegen inzuiging , daarna 1 à 2 lagen DecorGold
aanbrengen.
Alle overige ondergronden binnen – buiten direct op de ondergrond aanbrengen in 2 lagen. (in
uitzonderingen kan een 3e laag nodig zijn) DecorGold bevat een roestbeschermingsmiddel.

Veiligheid
Buiten bereik van kinderen houden. Sproeinevel niet inademen. Tijdens en na de behandeling voor
een goede ventilatie zorgen. Indien het materiaal in contact met de ogen of huid is gekomen, direct
en zorgvuldig met water uitspoelen / afspoelen. Niet in de afvoer, wateren of bodem afvoeren.
Reiniging van gereedschappen direct na gebruik met water en zeep. Uitsluitend lege blikken /
verpakkingen voor herverbruik afgeven. Vloeibare restanten bij het verzamelpunt voor chemisch
afval inleveren. Veiligheidsblad / Msds beschikbaar.

Oktober 2015
De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en
ervaringen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. De
afnemer/gebruiker dient vooraf te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de
beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit productinformatieblad
zijn geldigheid. DecorGold is een merk van Linova.
LINOVA, GELDERHORST 12 7207 BH ZUTPHEN-HOLLAND
TEL: 0031(0)575 542300
FAX: 0031(0)575 542311
E-MAIL: INFO@LINOVA.NL ONLINE: WWW.LINOVA.NL / WWW.DECORGOLD.EU
HANDELSREGISTER ZUTPHEN 08049593 BTW NR. : NL 0946.89.581.B01
Op al onze overeenkomsten en leveringen zijn uitsluitend onze algemene voorwaarden van
toepassing. Deze zijn te lezen op www.linova.nl Op verzoek sturen wij u een exemplaar toe.
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