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TIKKURILA

INTACT 40

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt 
naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 
9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren 
die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door 
het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie 
eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.

Omschrijving

Aanbevolen gebruik

Product-
eigenschappen

Sneldrogende verf op waterbasis voor binnen. Laat een glad en hard oppervlak achter.

Sierlijsten, deuren, kozijnen, meubels, trapleuningen, balustrades etc. in droge en 
vochtige ruimtes.

Houten en metalen oppervlakken binnenshuis. Geschikt voor bijwerken en voor de 
eerste toepassing.
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A Basis, C Basis

Kleurenkaarten:
Symphony color systeem. Kan worden gekleurd in Tikkurila kleuren,

Semi-glans

8-10 m2/l

A Basis: 0.9 l, 2.7 l, 9 l

C Basis: 0.9 l, 2.7 l, 9 l

Synthetische kwast, roller of spray.
Conventioneel spuiten: druk 2-4 bar, nozzle 1,6-2,5 mm, 0-10% verdunnen. 
Airless-spuiten: druk 140-160 bar, nozzle 0.009 "- 0.013",  2-5% verdunnen.  
Luchtondersteund airless spuiten: nozzle 80-120 bar, verstuivingsluchtdruk 1-2 
bar, nozzle 0,009"-0,013 ", 0-5% verdunnen.

Stofdroog na 2 uur. Overschilderbaar na 4 uur. De uiteindelijke hardheid wordt 
bereikt na ongeveer 7 dagen.

1,2 kg/l wit, ISO 2811

Bestand tegen reinigingsmiddelen en milde oplosmiddelen, zoals terpentine. 

SFS-EN 13300 klasse I , ISO 11998

Wordt niet geel.

40

(cat A/d) 130g/l(2010) Intact 8 bevat max. VOC. 130 g/l.

Bescherm tegen vorst.

Technische gegevens 

Basis

Kleuren

Glans

Dekking 

Inhoudsmaten 

Toepassing

Droogtijd

Dichtheid (kg/l) 

Chemische weerstand 

Natte schrobweerstand

Licht weerstand 

Gewicht % vaste stof 

VOS

Opslag
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TOEPASSING INSTRUCTIES

Condities
Het te behandelen oppervlak moet droog zijn, de omgevingstemperatuur moet ten minste +10°C zijn en de relatieve 
luchtvochtigheid tijdens de behandeling en het drogen lager dan 60%.

Voorbereiding 
Ongeschilderde oppervlakken: Verwijder vuil en stof zorgvuldig van nieuwe oppervlakken voor een optimale 
hechting. Nieuwe hout- en houtvezelplaatoppervlakken, metalen oppervlakken en oppervlakken die een speciale 
hechting vereisen, gronden met Intact Primer. Voor absorberende poreuze ondergronden wordt het voorstrijken met 
een 5-10% verdunde primer, gevolgd door tussenschuren, aanbevolen. Vervolgens het oppervlak overschilderen 
met een onverdunde primer. Knoestig en vergeeld hout gronden met Multistop Primer.
Eerder geschilderde oppervlakken:
Reinig de oppervlakken met Maalipesu-reinigingsmiddel, spoel voorzichtig af met water. Verwijder losse verf met 
een schraper en schuur het oppervlak. Verwijder het schuurstof. Vul gaten en scheuren met een geschikt vulmiddel 
en schuur de gevulde plekken. De gevulde plekken en eventueel het hele oppervlak voorbehandelen met Intact 
Primer.

Schilderen
Roer de verf vóór gebruik grondig door tot op de bodem en verdun indien nodig met water. Breng 1-2 lagen aan 
met een kwast, roller of spray. Op grote oppervlakken is het raadzaam om de verf eerst met een roller of spray aan 
te brengen en de verflaag vervolgens met een kwast glad te strijken. Advies is om synthetische kwasten met 
meervoudig vertakte haren te gebruiken.

Reiniging van gereedschappen
Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met water. Verwijder zoveel mogelijk verf van schildergereedschap 
voordat u het schoonmaakt. Tikkurila Pensselipesu (Tool Cleaner) wordt aanbevolen voor het verwijderen van licht 
geharde verf.

Onderhoud instructies
Indien nodig, op zijn vroegst na ca. 1 maand vanaf het schilderen:
De oppervlakken worden schoongemaakt met een zachte borstel, spons of reinigingsdoek en een neutrale (pH 6-8) 
wasoplossing. Reinig zeer vervuilde oppervlakken met zwak alkalisch (pH 8-10) wasmiddel en b.v. een spons of 
schoonmaakdoekje. Spoel het oppervlak zorgvuldig af.

Het product bereikt, onder normale omstandigheden, zijn uiteindelijke hardheid en duurzaamheid na een maand, 
daarom moeten de oppervlakken gedurende enkele weken met zorg worden behandeld. Als de oppervlakken snel 
na de afwerking moeten worden gereinigd, maak ze dan lichtjes schoon met een zachte borstel of vochtige 
reinigingsdoek.

Onderhoudsbehandeling
Onderhoud: Als een oppervlak al eerder is geschilderd met een vergelijkbare verf, kan er direct worden geschilderd 
zonder een primer.

Milieu- en afvalverwijdering
Vermijd morsen in riool, watersystemen en grond. Vernietig vloeibaar afval volgens de lokale voorschriften voor 
gevaarlijk afval. Recycle lege, droge blikken of gooi ze weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Gezondheid en Veiligheid
Veiligheidsblad beschikbaar op aanvraag. Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) en reactiemassa van: 5-
chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EG-nr. 220-239-6] (3:1) 
(C(M)IT/MIT (3:1)). Kan een allergische reactie veroorzaken. Dit product bevat een biocide voor de conservering 
van het product tijdens de opslag. Bevat: reactie massa van: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one  [EG-nr. 
247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EG-nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).
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