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PRODUCT DATA CACHEMIRE BETON FINISH  
 
  
 

OMSCHRIJVING 
Cachemire Beton Finish is een transparante gel-vernis ter bescherming van decoratieve bin-
nenmuurverfsystemen. Deze watergedragen vernis  kan als een transparante toplaag worden 
aangebracht op elk oppervlak dat geverfd is met Cachemire Beton. 
 
De ondergrond wordt beschermd tegen vervuiling en wordt antistatisch. De beschermde on-
dergrond wordt afwasbaar. Cachemire Beton Finish is ideaal ter bescherming van decoratieve 
systemen zoals Cachemire Beton ou Sable 

 
SPECIFIEKE KENMERKEN  
Geurloos – makkelijk en aangenaam te appliceren –goede bescherming van de ondergrond –
antistatisch – gebruiksklaar mengsel – gel – voor gebruik binnen- mat of semi/mat aspect – 
afwasbaar. 

 
AANBEVOLEN TOEPASSING 
Cachemire Beton Finish wordt toegepast op reeds behandelde binnenmuren behandeld met 
een decoratieve verf. De gel-vernis gaat de ondergrond beschermen en afwasbaar maken. 

 
TECHNISCHE GEGEVENS 
Uiterlijk: Gel-vernis, transparant semi-mat, mat aspect (afhankelijk van po-

rositeit van de ondergrond) 
Kleur: Transparant 
Massa: 1,00 ± 0,05 g/cm³ 
Vaste stof gehalte: 14,0 ± 2% 
Vlampunt: Onbrandbaar 

 
VOC-gehalte: 200 g/l max. 
Gebruiksklaar mengsel: < 200 g/l max. 
Categorie: A/l 
EU grenswaarde: 200 g/l (2010) 

 
 

Droogtijden bij 20°C/60% r.v. 
Hanteerbaar: 24 uur 
Overschilderbaar: 24 uur 
Uitgehard: 24 uur 

 
Rendement 
Theoretisch: 10 tot 13m² per Kg 
Praktisch: De gegevens zijn afhankelijk van de staat van de ondergrond, soort onder-

grond en de gekozen afwerking. Wij raden aan een staal te zetten om het juis-
te verbruik vast te stellen. 

 
ONDERGROND VOORBEHANDELING 
Ondergronden moeten gereinigd, gezond, droog en stabiel zijn.  

 
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK 
Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden. We ra-
den aan om het product niet te verdunnen. Vermijd agressieve manieren om schoon te ma-
ken. Gebruik indien nodig zachte reinigingsmiddelen. Vermijd mechanische handelingen (zo-
als wrijven met een doek). 
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PRODUCT DATA CACHEMIRE BETON FINISH  
 
 

Cachemire Beton kan worden schoongemaakt met een vochtige spons na bescherming met 
Cachemier Beton Finsh. Vermijd agressieve manieren om schoon te maken. Gebruik indien 
nodig zachte reinigingsmiddelen. Vermijd mechanische handelingen (zoals wrijven met een 
doek). 

 
VERDUNNING EN APPLICATIE 
Aanbrengen met spalter, vlakspaan of rubberen spatel. 
  
Reinigen: Water. 

 
APPLICATIE CONDITIES 
<5°C et > 35°C, < 65% R.V. 

 
VEILIGHEID 
Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking. 

 
OPSLAGSTABILITEIT 
1 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, 
goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C. 

 
 
 


