ANTIK CRACKLE

Toepassingen

ANTIK CRACKLE is geschikt voor elke gezonde, droge en schone ondergrond. Op een ondergrond met een
minder goede hechting (kunststof, glas, keramiek, roestvrij staal, non-ferrometalen … ) is het noodzakelijk
om een laag ABSOLUTE PRIMER* aan te brengen.

Technische kenmerken

Uitzicht: doorschijnende vloeistof.
Soort product: op basis van speciale acrylharsen.
Densiteit: 1,02 ± 0,03
Vastestofgehalte: 15 ± 3%
VOS: EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/I): 200 g/ l VOS(2010).
Dit product bevat maximaal: 10 g/l VOS.
Rendement: ongeveer 5-6 m2/l afhankelijk van de porositeit van de ondergrond en van het gewenste
effect.
Reiniging gereedschap: met water en zeep, onmiddellijk na het gebruik.
Houdbaarheid: minstens een jaar houdbaar, beschermd tegen vorst en hoge temperaturen.
Verpakkingen: 0,5L.

Verwerking

Voor gebruik goed schudden. Gebruiksklaar product, niet verdunnen.
1- De ondergrond moet in goede staat, schoon en droog zijn. De kleur van de barsten zal de kleur van
de ondergrond zijn. Indien nodig een laag verf aanbrengen in de gewenste kleur.
2- Een dikke laag ANTIK CRACKLE aanbrengen met een borstel of een rol met halflange vezels.
Ongeveer 6 uur laten drogen. Het droge product kan nog klevend zijn.
3- Een eindlaag aanbrengen (watergedragen verf of patine op acrylbasis van de gewenste eindkleur):
HIERBIJ HET PRODUCT GEWOON OPBRENGEN EN HET INGESTREKEN DEEL NIET
OPNIEUW BEWERKEN (NIET ‘KRUISEN’, NIET ‘GLADSTRIJKEN’). De eindlaag laten drogen
zoals aangegeven op de technische fiche van het betrokken product.
Tijdens het drogen verschijnt na enkele minuten de kleur van de ondergrond in de barsten.
4- Met NATURAL VARNISH (mat) kan het gerealiseerde effect duurzaam worden beschermd.

Decotip 1

Door ANTIK CRACKLE onregelmatig aan te brengen en/of te deppen ontstaan heel natuurlijke craqueléeffecten.

Decotip 2

Wanneer het eindeffect al droog is en er nog geen beschermvernis werd aangebracht, kan een verouderd
effect zoals op de foto worden gecreëerd. Het volstaat om heet water op enkele delen van het oppervlak
aan te brengen en de afwerklaag hier en daar te verwijderen.

Veiligheid

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en de teksten op de
verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.
Gevaarlijk. De voorzorgsmaatregelen in acht nemen.

Uitgiftedatum

November 2017.

Rendement
5-6 m2/L

Materiaal
verfborstel /rol met korte of
halflange vezels

Verwerkingstemperatuur
Tussen +5°C en +25°C

Owatrol® Spirit
is een merk van

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve - België
T. +32 (0)10 420 090 – F. +32 (0)10 420 099

Droogtijd
6 uur

Reiniging gereedschap
WATER

Al onze producten en oplossingen vindt u op:

www.owatrol.com
Owachem BV
Zinkerweg 9-A - 5145 Waalwijk - Nederland
T +31(0)416 – 347958 - F +31(0)416 – 348092
Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl

Alle hiernaast vermelde informatie is van louter informatieve aard en valt niet onder de aansprakelijkheid van de fabrikant aangezien de verwerking van de producten niet onder zijn toezicht gebeurt. * Informatie betreffende de
emissie in de binnenlucht van vluchtige stoffen die een gevaar van toxiciteit bij inhalatie inhouden, op een schaal gaande van A+ (zeer lage emissie) tot C (hoge emissie).

ANTIK CRACKLE is een technische verflaag die ervoor zorgt dat er een zeer natuurlijk antiek craqueléeffect ontstaat. Willekeurige vorming van barsten die aan oude barsten doen denken. Op waterbasis.
Reukloos. Sneldrogend.

