BINNEN
BUITEN

FLOETRO L®

Productbeschrijving

FLOETROL® is een latex verfadditief dat emulsie- en acrylverven voor binnen en buiten de
vloei-eigenschappen geeft van olieverf en de ongunstige effecten van weersinvloeden en
oppervlaktecondities op verven en primers compenseert.

Eigenschappen

•	Geeft de verf een betere vloei en voorkomt borstelstrepen en rolafdrukken.
•	Verbetert de verwerkbaarheid van de verf in moeilijke weersomstandigheden (extreme hitte of
koude, hoge vochtigheid).
•	Verlengt de open tijd van de verf voor het creëren van speciale decoratie-effecten.
• Het resultaat lijkt op een gespoten afwerking.
•	Vermindert het indrogen van de nozzle en het vastraken van de zuiger bij bekerspuiten.
•	Heeft een gunstig effect op de levensduur van de verfspuit en de spuitapparatuuronderdelen.
•	Verbetert het spuitpatroon en zorgt voor een betere dekking.
•	Vermindert het risico op niet-gedekte delen bij werken met rol of borstel op binnenmuren.
•	Minder druk op de rol nodig
• Ophoping van verf aan de randen van het rolpatroon wordt vermeden.

Toepassingen

• Voor buitenshuis en binnenshuis

Technische kenmerken

Bindmiddel: Latex

• Addditief voor watergedragen verven: emulsieverf, acrylverf, vinylverf

Oplosmiddel: Water
Soortelijk gewicht: 1,00 ± 0.05
Fysische vorm: Half-vloeibaar.
Vastestofgehalte: 12 % ± 2
Vlampunt: Niet als ontvlambaar geklasseerd
Houdbaarheid: Minstens één jaar in de ongeopende oorspronkelijke verpakking.
Verpakkingen: 1 l, 2,5 l en 10 l
VOS: Niet hoger dan 0,5 %

Verwerkingsadvies

•	De ondergrond voorbereiden volgens de instructies op de verfverpakking. De pot goed schudden.
•	Altijd eerst een kleine hoeveelheid FLOETROL® met de verf mengen om na te gaan of beide
compatibel zijn.
• De verf goed roeren vóór en af en toe tijdens het gebruik.
•	De verf op de gebruikelijke manier aanbrengen.
•	Verwerken bij een temperatuur tussen 5°C en 35°C.
OPMERKING: de hoeveelheid FLOETROL® heeft geen invloed op de kleur of op de glans van matte of
zijdeglanzende emulsie- of acrylverf. FLOETROL® kan de glans verminderen van hoogglansverf.

Met borstel of rol

•	Wanneer de verf stroperig is, te snel droogt of niet mooi vloeit, FLOETROL® toevoegen tot de verf
goed verwerkbaar is, gemakkelijk uitstrijkt en een voldoende lange open tijd heeft.
•	FLOETROL® aan de latexverf toevoegen op de hierna beschreven werkwijze.

Alle hierbij opgegeven inlichtingen hebben uitsluitend een indicatieve waarde. De fabrikant kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld, gezien hij geen controle heeft over de manier waarop zijn producten worden gebruikt en aangebracht.

WATERGEDRAGEN
CONDITIONERINGSMIDDEL VOOR VERF

•	Ongeveer 7 à 10 % toevoegen per liter verf.
•	Als de verf dik is of bij extreme temperaturen, mag meer FLOETROL® worden toegevoegd,
tot 15 % per liter.
•	Het FLOETROL®/verf-mengsel stevig roeren.
•	Schilderen op de gebruikelijke manier.

Bij het schilderen
met hvlp (lagedruk)
en bekerspuit

•	5 à 10 % toevoegen per liter verf.
•	De hoeveelheid is afhankelijk van de consistentie en de vloei-eigenschappen van de verf.
•	FLOETROL® werkt als een ingebouwd smeermiddel.
•	Zorgt voor een betere werking van bekerspuiten met acryl/-latexverf.

Bij het schilderen met
een airless-spuit

•	Tot 10 % per liter verf toevoegen.
• Het FLOETROL®/verf-mengsel stevig roeren.
•	Schilderen op de gebruikelijke manier.

Speciale
decoratie-effecten

•	20 à 25 % toevoegen per liter verf.
•	Het FLOETROL®/verf-mengsel stevig roeren.
•	Schilderen op de gebruikelijke manier.
•	Voor verticale oppervlakken niet te veel conditioneringsmiddel toevoegen om te vermijden dat
het verfeffect uitzakt of vervaagt.

Rendement

• Het rendement van FLOETROL® varieert volgens het gebruik.

Beperkingen

•	Geen FLOETROL® toevoegen aan alkyd- of olieverf (zie OWATROL® OIL* conditioneringsmiddel
voor verf).
• Niet gebruiken in kleurloze acrylvernis.

Reiniging

• Water en zeep

Opslag

• Beschermen tegen vorst

Veiligheid

• Veiligheidsinformatieblad op www.owatrol.com
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Alle hierbij opgegeven inlichtingen hebben uitsluitend een indicatieve waarde. De fabrikant kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld, gezien hij geen controle heeft over de manier waarop zijn producten worden gebruikt en aangebracht.

Bij het schilderen
met borstel of rol

* Zelfde fabrikant
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