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Product Artikelnummer 

AM Protector® 586331 

PRODUCTOMSCHRIJVING 
AM Protector is een water gedragen blanke coating die zeer eenvoudig is aan te brengen. Door de gladde 
structuur hecht vuil niet op de oppervlakte en is de ondergrond makkelijk te reinigen. Tevens zorgt de coating 
ervoor dat behandelde oppervlaktes bacterie- en schimmelbestendig zijn. 
 
De coating zorgt voor een permanente dunne verffilm welke geschikt is voor nagenoeg alle ondergronden 
waarbij hygiëne extreem belangrijk is.  
 
TOEPASSINGSGEBIED 
Recoat AM Protector® is geschikt voor alle sectoren en  ondergronden zoals, roestvrij staal, aluminium, koper, zink, 
chroom, nagenoeg alle kunststoffen, glas, keramiek, hout, stickerfolie en bestaande verflagen. Doorzichtige 
ondergronden alleen in dunne lagen aanbrengen met een microvezeldoek i.v.m. de helderheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Werkomschrijving 

& Verwerkingscondities 
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APPLICATIE  
De eerste keer ondergrond reinigen met Recoat Cleaner (zie TDS blad). Dompel de microvezeldoek in water en 
wring hem goed uit, ook andere applicatie middelen eerst vochtig maken, Dit voorkomt onnodig 
materiaalverbruik.  
 
Schudden voor gebruik, Zorg ervoor dat 80% van het oppervlak voorzien is van coating. Daarna de Recoat AM 
Protector® gelijkmatig verdelen over het oppervlak, zachtjes wrijven, niet poetsen. Droogtijd 15 minuten, 
vastpakken na 3-4 uur. 
 
In de onderhoudscyclus is bovenstaande behandeling herhalen, Altijd voor aanbrengen Recoat AM Protector® 
reinigen met Recoat Cleaner.  
 
De verwachte levensduur is gemiddeld 6 maanden maar dit is sterk afhankelijk van gebruik en situatie. Aan de 
verwachte levensduur kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
Gebruikersadvies: Type microvezeldoek, zacht en met lange vezels. 
Na gebruik opbergen in een sealbag of een luchtdichte verpakking zodat de doek niet uitdroogt , dit zorgt ervoor 
dat de doek veel langer meegaat.



Technische Eigenschappen 
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Basis Hoogwaardige gemodificeerde acrylaat dispersies 

Werkzame stof Zilverchloride 

Soortelijke dichtheid ca. 1.02 KG/l 

Vaste stof gehalte 25-27 v/% 

Verdunning Klaar voor gebruik 

Rendement 40-50 m2/ltr 

Opslagstabiliteit Ongeopend 2 jaar mits droog, koel en vorstvrij opgeslagen.                          

Kleur   Transparant 

Droging 15 minuten, duimvast na 20 minuten.   

Glans  Zijdeglans (35GU) 

VOS Dit product bevat 26 g/l VOS. 13 g/VOS per verpakking 

Applicatie door middel van  Microvezeldoek, schuim of viltroller. 

Laagdikte Nat 15-30 mu, droog 3.5 - 7.5 mu per laag  

Reiniging gereedschap Water en Recoat Cleaner 

Bescherming Draag altijd latex handschoenen tijdens verwerking 

Behoud doekjes Berg de doekjes na gebruik op in een luchtdichte verpakking 



Algemene Informatie 
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BELANGRIJKE INFORMATIE  
Dit product en met dit product behandelde materialen zijn uitsluitend geschikt voor binnen gebruik. Vanwege 
gezondheidsrisico's product niet spuiten. 
De dosering zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moet worden aangehouden.  
Recoat producten zijn alleen voor professioneel gebruik. Het is van groot belang dat de applicateur voldoende 
kennis tot zich heeft genomen over de ondergrond en het product. Zijn kennis en kunde bepalen mede het 
uiteindelijke resultaat. Derhalve kunnen aan deze richtlijnen geen rechten worden ontleend. 
 
TRANSPORT 
Temperatuur bij opslag, transport en verwerking minimaal 5°C en maximaal 30°C bij relatieve luchtvochtigheid 
van maximaal 85%.                                     
 
VEILIGHEID  
Alle Recoat producten bestaan uit grondstoffen welke REACH geregistreerd staan.  
De gebruiker van dit product dient zich aan de voorschriften te houden betreffende gezondheid, veiligheid en 
milieu. Veiligheidsinformatieblad vindt u op www.recoat.eu  
 
MILIEU 
Recoat producten bevatten zeer geringe hoeveelheden oplosmiddel en worden voor een groot deel 
geproduceerd volgens de groene chemie methode. 
 
SELECTIE EN VOORBEWERKING VAN DE ONDERGROND  
Afhankelijk van de staat van de ondergrond. Na reiniging mag er geen residu achterblijven. Goed reinigen is dus 
erg belangrijk. Mochten er problemen ontstaan dan is de oorzaak bijna altijd onvoldoende  
reiniging of geen Recoat reinigingsmiddelen gebruikt. In al deze gevallen vervalt de systeemgarantie.  
Het uiteindelijke resultaat is afhankelijk van de bewerking en de staat van de ondergrond. 

http://www.recoat.eu/

