
BESCHRIJVING

SPECIAL MAGNET is een donkergrijze muurverf op
waterbasis voor gebruik binnenshuis. Doordat SPECIAL
MAGNET ijzerstof bevat, trekt het vlak magneten aan. Een
wand, die geschilder is met SPECIAL MAGNET, kan
worden overschilderd met elk type verf. Het gebruik van
betere magneten wordt wel aanbevolen.

EIGENSCHAPPEN

Eenvoudig te verwerken
Met elk type verf overschilderbaar 
Toepasbaar op verschillende ondergronden

HOUDBAARHEID

Vorstvrij en droog bewaren in oorspronkelijke ongeopende
verpakking bij minimum 5 ° C en max 40 ° C blijft de verf
tenminste 1 jaar houdbaar.

TOEPASSING

Pleisterwerk
Beton
Houtwerk
Baksteen

Zorg voor een gladde ondergrond alvorens SPECIAL
MAGNETte gebruiken.

BEPERKINGEN

Niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en
oppervlak onder de 10°C is.
Relatieve vochtigheid max 80%
Raadpleeg steeds veiligheidsinformatieblad
Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.

VEILIGHEID EN
HYGIENE

Zie Veiligheidsinformatieblad.
Buiten bereik van kinderen houden.

REINIGING

Water, het is aanbevolen uw gereedschap achteraf te
behandelen met YOB Brushcon om roestvorming en de
conditie van de haren hoog te houden.
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https://paintfactory.be/producten/aanverwante_verfproducten/algemeen/brushcon
https://www.paintfactory.be/templates/image-thumb__4401__visual/tf-bg.png


Kleuren
? Standaard ( Ready Mix )
grijs
?Basissen voor kleurenmengsysteem
Niet van toepassing

? Speciale kleuren :
Contacteer PAINTFACTORY voor verdere inlichtingen.
Certificatie
Bevat geen VOS
Technische Bijstand
Wordt verkregen via een erkend PAINTFACTORY verdeler.
U vindt dit terug op www.PAINTFACTORY.be
 
 
Volatiele organische stoffen
Klasse A/a. verf met maximum 30gr/L VOS. Limiet 2010 :
30gr/L.  Dit product bevat 0gr/L VOS.

Technische Data

Bindmiddel acrylaat

Vaste stof in volume +/-36%

Theoretisch rendement +/-6m²/L Bij aanbevolen
laagdikte
2 m2/L voor drie lagen,
afhankelijk van
ondergrond en
applicatiemethode.

Aanbevolen laagdikte droog 650µm

Droogtijd bij 20°C stofdroog 10 min
Overschilderbaar 4 uur
Afwerking na 24 uur

glansgraad mat

Soortelijk gewicht 2,62 g/L 

PRODUCT INFORMATIE

SPECIAL MAGNET
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ONDERGROND, VOORBEREIDING EN
GRONDLAGEN

De meeste verfproblemen doen zich voor door een slechte voorbereiding of applicatie. Door een goede oppervlakte
voorbereiding help je het verfsysteem in langdurige bescherming.
Verwijder alle oppervlakbevuiling, kalk incluis, door te reinigen met een geschikt reinigingsmiddel. Spoel daarna en laat
drogen. Gepelde of gekraakte verf dient integraal van het oppervlak verwijderd te worden door de krabben of te
zandstralen. Verwijder alle vet of olie met een watergedragen ontvetter. Glanzende oppervlakken dienen bij voorkeur mat
gewreven te worden. Er mag geen roest aanwezig zijn.
Houten, zuigende, gladde of MDF ondergrond eerst behandelen met PRIMER OMNI. Onmiddellijk toepasbaar op niet-
zuigende ondergronden als steen, pleisterwerk, hout, papier en karton. SPECIAL MAGNET is ook prima toepasbaar op
gebogen ondergronden als pilaren, mits de magneet voldoende contact met de ondergrond maakt.

VERWERKING EN
VERDUNNING

Werkwijze: Goed roeren tot er een homogene massa ontstaan is. Je mag  SPECIAL MAGNET met max 5% water
verdunnen. Gebruik SPECIAL MAGNET bij kamertemperatuur. Voor een goede hechting van de magneten zijn vier lagen
van SPECIAL MAGNET aangeraden. Meerdere/dikkere lagen versterken de magnetische werking (magnetische sterkte is
afhankelijk van de uiteindelijke dikte van de verflaag in combinatie met de sterkte van de gebruikte magneten).
24 uur laten drogen voor het aanbrengen van een afwerklaag. Bij twijfel eerst een testvlakje maken en testen met
magneten. LET OP: zwakke magneten werken niet goed! Voor glad resultaat: strijk met een spaan of wisser bij het
aanbrengen elke laag glad tijdens het aandrogen. Kan ook geschuurd worden na droging (stofmasker dragen). Let op:
hierbij eerst extra laag opzetten. Hele gladde ondergronden zorgen voor minder grip op de magneten.

TECHNISCHE RAADGEVINGEN

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad
opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen PAINTFACTORY te contacteren. Deze technische
informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze
aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote
verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige
verwerker vragen.
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https://paintfactory.be/producten/onderhoudsproducten/algemeen/cleaner_spray_1l
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