
Recoat - Bonding Cleaner
Artikelnummer: 31279

PRODUCT OMSCHRIJVING
Metalen en keramische oppervlakken vereisen
voorbereiding voordat een hoogwaardig coatingsysteem
wordt aangebracht.

Recoat Bonding Cleaner is een hechtingsverbeteraar voor
gesloten ondergronden. Het vergroot het
hechtingsoppervlak van de ondergrond. 

TOEPASSINGSGEBIED
Recoat Bonding Cleaner is uitermate geschikt om de
hechting te verbeteren op staal, roestvrij staal, aluminium,
zink, gegalvaniseerde oppervlakten, koper, magnesium, glas
en keramiek.

WERKOMSCHRIJVING
Recoat Bonding Cleaner standaard 1:1 verdunnen met water.
Breng de Recoat Bonding Cleaner gelijkmatig aan over het
oppervlak en vervolgens laten drogen. 
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TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Basis Water gedragen blanke acrylaat coating

Soortgelijke dichtheid ca. 0,97 KG/l

Rendement Ca. 15 m2 - 20 m2 / liter

Kleur Kleurloos

Mengverhouding 1 : 1

VOC gehalte 120 g/L. Product is geschikt voor binnen en buiten.

Verwerking door middel van Kwast, Microvezeldoek, Spons

Verwerking Handschoenen dragen en zorgen voor voldoende ventilatie

Reinigingsmateriaal Water

Transport Temperatuur bij opslag, transport en verwerking minimaal 5°C en

maximaal 30°C bij relatieve luchtvochtigheid van maximaal 85%

Opslagstabiliteit Ongeopend 2 jaar mits droog koel en vorstvrij opgeslagen.
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SELECTIE EN VOORBEWERKING VAN DE ONDERGROND
Afhankelijk van de staat van de ondergrond. Na reiniging mag er geen residu achterblijven. 
Naspoelen is dus erg belangrijk. Mochten er problemen ontstaan dan is de oorzaak bijna altijd onvoldoende 
reiniging of verkeerde middelen gebruikt. In al deze gevallen vervalt de systemgarantie. Het uiteindelijke 
resultaat is afhankelijk van de bewerking en de staat van de ondergrond.

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.

BELANGRIJKE INFORMATIE
Recoat producten zijn alleen voor professioneel gebruik. Het is van groot belang dat de applicateur voldoende kennis
heeft van de ondergrond waarop een bepaald product wordt aangebracht. Zijn kennis en kunde bepalen mede het
uiteindelijke resultaat. Derhalve kunnen aan deze richtlijnen geen rechten worden ontleend.
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