TECHNISCHE FICHE

AFPELBARE BESCHERMCOATING
Voor gebruik op PVC, glas, metaal en poederlak.
Eenvoudig aanbrengen en verwijderen.
Voor binnen en buiten.

Technische Eigenschappen

Oppervlaktebescherming en behandeling

PCO-270 Peelcoat

Product [PCO-270]
Karakteristieken
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Basis: gemodificeerde natuurharsen.
Voorkomen: dik vloeibare emulsie.
Kleur: wit.
Geur: quasi geurloos.
pH: 9.
Dichtheid: ca. 1 kg/l.
Toepassingstemperatuur: +5°C tot +30°C.
Handdroog: 2 tot 8 u.
Weerbestendig: na 6 tot 48u, afhankelijk van T°
en RV.
Regenbestendig: 12 u na aanbrengen.
Minimale totale laagdikte: 600 micron.
Maximale totale laagdikte: 1500 micron.
Maximale beschermperiode: binnen 12
maanden en buiten 6 maanden.
Houdbaarheid: 12 maanden, koel en droog
bewaard in originele verpakking.

Deze sneldrogende, solventvrije harsemulsie vormt een flexibele
beschermcoating. Aanbrengen met airless spuitapparatuur of een
zachte borstel. Waterdicht en bestand tegen weer en wind. Peelcoat
is als een folie volledig verwijderbaar door eenvoudig afpellen,
zonder resten na te laten.
Toepassingen
• Beschermt tegen mechanische verwering (zoals slijpgruis) en
inwerking van bouwchemicaliën (zoals cement).
• Lichtdoorlatend voor het beschermen van glas en ramen tijdens
bouwwerken.

Verpakking
PCO-270 Peelcoat - pot 5,5L

115305000

PCO-270 Peelcoat - emmer 20L

115320000

Gebruik
• Bescherm ventilatieroosters, zonweringen, borstels van schuiframen en andere gevoelige materialen of constructies door goed
af te dekken.
• Goed oproeren en onverdund aanbrengen op handdroge ondergrond bij temperatuur tussen +5°C en +30°C, zonder
vooruitzicht van regen of vorst binnen de 12u. Bij binnen gebruik goed verluchten.
• Aanbrengen met airless pistool: spuitdruk 100-150 bar, opening 0,38 mm tot 0,48 mm.
• Aanbrengen met zachte borstel: in 2 tot 3 kruiselingse lagen. Volgende laag aanbrengen als de vorige handdroog is (2-tot 8u).
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• Controleer de laagdikte: minimaal 0,6mm en maximaal 1,5mm.
• Verbruik tussen 0,6 en 1,5 l/m².
• Verwijder afplaktape direct na het aanbrengen van Peelcoat. Reinig gereedschap en gemorst product direct met water.

Minimum temperatuur bij het verwijderen: +5°C.

Oppervlaktebescherming en behandeling

Maximale beschermtijd : buiten 6 maanden en binnen 12 maanden. Verwijder Peelcoat vóór het einde van de beschermtijd.

Niet gebruiken op blauwe steen, blank hout, plexiglas en ruwe ondergronden. Pas bij twijfel toe op een weinig zichtbare plaats en
test het verwijderen na 24 uren.
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