Rhepanol verf

Beschrijving
Verf op basis van PIB (polyisobutyleen) en kleurpigmenten. Toevoegmiddelen om een goede weerstand aan UV stralen en
weersomstandigheden te bieden.
Toepassingsgebied
Rhepanol verf aangebracht op platte en hellende Rhepanol fk daken, Rhepanol hfk met staande naad profiel of Rhepanol
foliestaalplaten verbetert het visueel aspekt.
Rhepanol verf (koper) wordt aangebracht als beschermingslaag op Rhepanol fk daken waarvan de helling kleiner is dan 2 %
en waar plasvorming mogelijk is teneinde de verhoogde belasting tegen stagnerend water tegemoet te komen.

Technische gegevens
Kleuren

koper, gepatineerd koper, zilver (andere kleuren op aanvraag)

Grondstof

polyisobutyleen

Densiteit

ong 0,8 g/cm³, koperverf ong. 0,9g/cm³

Viscositeit

ong. 2.500 mPas

Verdunner

Rhepanoline

Aanbrengen

penseel of viltenrol

Verdampingstijd

ong. 30 minuten ; de verdampingsduur is sterk afhankelijk van de hoeveelheid en
van de klimaatomstandigheden

Temperatuur voor het
aanbrengen

optimaal vanaf +10°C tot +25°C ;
niet aanbrengen onder +5°C

Verbruik

2 lagen à rato van 0,25 l/m² voor de twee lagen

Bewaringstemperatuur

optimaal vanaf +5°C tot +20°C

Opslagduur

2 jaar op kamertemperatuur in ongeopende originele verpakking

Markering gevaarlijke stoffen

veiligheidsfiche raadplegen

Verwerkingsvoorschriften
Voorbereiding van de ondergrond :
Het dakdichtingsmembraan moet proper en droog zijn. Oude en zeer vuile oppervlakten moeten met een harde borstel en
vaatwasmiddel gereinigd worden. Grondig spoelen en laten drogen.

Aanbrengen van de verf :
Er zijn minstens 2 verflagen nodig om genoeg dekkingseffect te verkrijgen.
De tweede laag wordt aangebracht na een droogtijd van minstens 30 min. (afhankelijk van de weersomstandigheden).
Naargelang de weersomstandigheden of het esthetische aspect kunnen 3 lagen nodig zijn.
Vóór gebruik en na iedere werkonderbreking moet de verf gedurende meerdere minuten zorgvuldig gemengd worden.
Tijdens de verwerking van de koper- en zilververf moet deze ook om de 5 à 10 min. geroerd worden, gezien de metalen
bestanddelen vlug bezinken.
De Rhepanol verf wordt met een penseel aangebracht (kleine oppervlaktes) of met een vilten rol op een propere en droge
ondergrond.
Markering voor het transport :
De gegevens voor het transport vermeld onder punt 14 van de veiligheidsfiche moeten in aanmerking genomen worden.

FDT – Wettelijke vermeldingen
We wijzen er duidelijk op dat alle vermelde inlichtingen, in het bijzonder de aanbevelingen
inzake de implementatie en het gebruik van het product en zijn bijproducten, gebaseerd
zijn op onze kennis en onze praktijkervaringen die werden verworven onder gangbare
omstandigheden, voor zover de producten naar behoren werden bewaard en gebruikt.
Omwille van de diversiteit aan materialen, dragers en werkomstandigheden, en ongeacht
elke juridische band, kunnen onderhavige inlichtingen of mondelinge indicaties geen
garantie op resultaat bieden of de FDT aansprakelijk stellen. Indien de gebruiker opzettelijk
wangedrag of grove nalatigheid van FDT aanhaalt, moet hij het bewijs leveren dat hij FDT
daadwerkelijk, schriftelijk en binnen de vereiste termijn, op de hoogte gebracht had van alle
algemene en specifieke inlichtingen die noodzakelijk zijn voor een gepaste en pertinente
evaluatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker na te gaan of het product geschikt
is voor het voorziene gebruik. FDT behoudt zich het recht voor om de specificaties van het
product te wijzigen. De rechten van derden moeten nageleefd worden. Bovendien zijn onze
verkoops- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Alleen de meest recente versie van de
productfiche die werd uitgegeven door of direct beschikbaar is bij FDT is authentiek.
Alle indicaties, technische en schematische gegevens komen overeen met de huidige techniek
en met onze ervaringen. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.
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