Oléus DeckTec
Voor dek en den.
Productbeschrijving.
Oléus DeckTec is een verf op basis van gemodificeerde alkyd harsen en bevat vuilafstotende
toevoegingen.
Toepassingen
Oléus DeckTec is verkrijgbaar in twee soorten:
Oléus DeckTec DR een specifieke halfglanzende verf voor dek en den,
Oléus DeckTec AS aan deze verf zijn anti-slip componenten toegevoegd voor extra veiligheid aan
boord.
Voordelen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bevat vuilafstotende additieven
Verhoogde weerstand tegen alkaliën
Toepasbaar voor zoet en zout water
Slijtvast
Kan worden aangebracht over de meeste bestaande systemen
Anti slip zorgt voor minder kans op uitglijden (DeckTec AS)
Sterk dekkend vermogen
Gemakkelijk aan te brengen
Goede hechting op voorbehandelde oude verflagen
Lange standtijd
Hersluitbare verpakking
Oléus HoldTec( voedselvriendelijke ruimenverf) en DeckTec zijn qua kleurstelling gelijk
Ruim, den en dek één kleur
Hecht uitstekend op een ondergrond van Oléus BaseTec ZF roestwerende grondverf

Zie voor verwerkingsgegevens ommezijde

Product Informatie, pagina 1 van 2, raadpleeg voor veiligheidsinformatie het DeckTec veiligheidsblad, www.oleus.nl

Basisgegevens
Kleuren:
Glans:
Volume vaste stof afhankelijk
van de kleur
Dichtheid
VOS
Vlampunt
Aanbevolen laagdikte
Optimale verfsysteem:
Verbruik per m²

Roodbruin en Grijs
Halfglans
± 47%
1,1 kg/ltr
max. 419 gr/liter (bij aflevering))
>33°C
35 µm (dft) per laag
gronden 2 lagen BaseTec, afwerken met één laag DeckTec
13,4 m²/ltr (bij 35 µm)

Instructies voor gebruik Oléus DeckTec DR.
• Voor gebruik goed oproeren
• Luchtvochtigheid: max. 90% RV. Temperatuur min. 5°C; max. 30°C.
• Temperatuur van de verf bij voorkeur ± 18°C.
• Oppervlaktetemperatuur dient tenminste 3°C boven h et dauwpunt te zijn.
• Tijdens aanbrengen en droging voldoende ventileren.
Verwerken Airless spuit
• Spuitdruk: 120 -180 bar. Spuitopening : 0.38 - 0.48 mm/ 0.015 – 0.019 inch
• Spuithoek: 60 - 80 graden. Max. 3% verdunnen met terpentine
Verwerken Luchtspuit
• Spuitdruk 3 – 5 bar. Spuitopening: 1,2 tot 1.5 mm.
• Max. 5% verdunnen met terpentine.
Instructies voor gebruik Oléus DeckTec AS
• Het product aanbrengen met een roller. Tijdens het gebruik de verf gelijkmatig op de roller
aanbrengen en niet te grote stukken opzetten ook tijdens aanbrengen blijven oproeren.. De te
behandelen oppervlakte in één keer afwerken. Bij de tweede laag verkrijgt u optimale
verdeling van anti-slip pasta door de verf stotend aan te brengen met een kwast.
Schoonmaakverdunner
• Terpentine
Droogtijden
Temperatuur Stof droog

Hard

10 °C
23 °C

2 dagen
1 dag

2 uur
1 uur

Overschilderbaar na
Minimaal
Maximaal
8 uur
geen
5 uur
geen

Ook bij direct overschilderen met een tweede laag DeckTec dient de eerste laag altijd grondig
opgeschuurd te worden. Raadpleeg bij twijfel uw Oléus vertegenwoordiger.
Ondergrondvoorbehandeling.
De ondergrond moet droog zijn en vrij van zouten, vetten en andere verontreinigingen. Loszittende of
beschadigde delen verwijderen. Zouten en verontreinigingen verwijderen door middel van afspuiten
met schoon zoet water, bij voorkeur onder hoge druk. Vet, olie en andere oplosbare vervuiling
verwijderen met een hiervoor geschikte reiniger. Intacte delen opruwen d.m.v. schuren of aanstralen.
Roest verwijderen. Kaal staal voorstrijken met een grondlaag sterk roestwerende Oléus BaseTec ZF.
Veiligheidsgegevens ( beknopt).
De volledige veiligheidsvoorschriften vindt u op het veiligheidsblad.
Bij het gebruik van dit product, de plaatselijke wet en regelgeving
in acht nemen. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op het etiket en
veiligheidsblad. Bij gebruik niet roken, goed ventileren en product buiten
bereik van kinderen houden.
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