
Omschrijving

Aanbevolen gebruik

Product-
eigenschappen

Magnetic is een speciale verf op waterbasis. Vanwege de magnetische 
eigenschappen van de verf zullen magneten hechten aan oppervlakken die met 
Magnetic zijn bedekt. Sterke magneten hechten het beste aan het oppervlak.

Wandoppervlakken in droge binnenruimten.

Geschikt voor oppervlakken van beton, plamuur, gipsplaat en spaanplaat. Als u wilt 
dat het oppervlak een andere kleur heeft dan grijs, kan Magnetic worden afgewerkt 
met een of twee lagen Tikkurila's watergedragen interieurverf voor muren. Dikke 
aflaklagen verminderen de hechting van magneten.
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De bovenstaande informatie is niet bedoeld om uitputtend of volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring 
en wordt naar beste weten verstrekt. De kwaliteit van het product wordt verzekerd door ons operationele systeem, gebaseerd op de eisen 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. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die 
wordt veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies in of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om 
de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.



Technische gegevens 

Kleur

Glans

Dekking 

Inhoud

Verdunnen 

Toepassing

Droogtijd

Dichtheid (kg/l)

VOS

Opslag

Grijs

Mat

Ca. 4,5 m²/l. Wij adviseren 3 lagen met een dekking van 1,5 m²/l voor 
de beste hechting van de magneten.

0,5 l

Niet verdunnen

Roller of kwast

Ca. 24 uur

Ca. 2,60 kg / l, ISO 2811

(cat A / i) 140 g / l (2010)
Magnetic bevat max. 140 g/l VOS. 

Beschermen tegen vorst. Sluit het blik zorgvuldig voor volgend gebruik.
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TOEPASSING INSTRUCTIES

Condities
Het te schilderen oppervlak moet droog zijn, de luchttemperatuur minimaal + 10ÁC en de relatieve luchtvochtigheid 
lager dan 80%.

Componenten mengen
Niet verdunnen.

Voorbereiding 
Ongeverfde oppervlakken:
Verwijder vuil, stof en los materiaal van de oppervlakken. Vul de oppervlakken indien nodig met een geschikt 
vulmiddel. Prime de wanden met een geschikte primer.

Eerder geverfde oppervlakken:
Was eerder geverfde oppervlakken met verdunde Maalipesu reinigingsmiddel en spoel zorgvuldig na met water.  
Schuur glanzende oppervlakken met schuurpapier om de best mogelijke hechting te garanderen. Verwijder het 
schuurstof.

Schilderen
Om een gelijkmatige consistentie te bereiken, roert u de magneetverf goed door voor gebruik (dit kan enkele 
minuten duren) en af en toe tijdens gebruik. Breng drie lagen aan met genoeg magneetverf met een kortharige  
roller of kwast. Probeer een zo glad mogelijk oppervlak te bereiken. Magneten plakken het best op een gladde 
ondergrond. U kunt Magnetic ook aanbrengen met een roller en direct gladstrijken met een stalen spatel om een 
nog gladder oppervlak te verkrijgen. Laat het gelakte oppervlak tussen de lagen door ongeveer 24 uur drogen.

Gebruik ongeveer een liter verf voor een oppervlak van ongeveer 1,5 m² oppervlak in drie lagen. Deze hoeveelheid 
garandeert het magnetische effect. Indien nodig kan het oppervlak na 24 uur worden afgewerkt met met Tikkurila's 
watergedragen interieurverf voor muren.

Reinigen van gereedschap
Reinig het gereedschap direct na gebruik met water. Verwijder zoveel mogelijk verf uit het verfgereedschap voor 
het reinigen.

Onderhoudsinstructies
Indien nodig, op zijn vroegst ongeveer een maand na de oppervlaktebehandeling. De oppervlakken worden bij 
voorkeur droog gereinigd met een stofzuiger, een zachte borstel of een poetsdoek. Het gebruik van een vochtige 
reinigingsdoek kan sporen achterlaten op het oppervlak.

Na de oppervlaktebehandeling moeten de oppervlakken enkele weken voorzichtig worden behandeld, omdat het 
product onder normale omstandigheden na ongeveer een maand zijn definitieve hardheid en duurzaamheid 
bereikt. Indien een oppervlak kort na de oppervlaktebehandeling moet worden gereinigd, dient dit bij voorkeur 
droog te worden gereinigd met een stofzuiger, een zachte borstel of een stofdoek.

Milieu- en afvalverwijdering
Vernietig vloeibaar afval volgens de plaatselijke voorschriften voor gevaarlijk afval. Recycleer lege, droge blikken of 
gooi ze weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
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Gezondheid en Veiligheid
Waarschuwing! Gevaarlijke inadembare druppels kunnen gevormd worden bij het spuiten. Spray of nevel niet 
inademen. Bevat 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 opslag. Bevat: reactiemassa van: 5-chloro-2-methyl-
4-isothiazolin-3-one [EC nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).
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