
Omschrijving

Aanbevolen gebruik

Product-
eigenschappen

Watergedragen speciale lak die gloeit in het donker.

Voor effecten in droge ruimtes. Voor wanden maar kan ook worden gebruikt op 
meubels, vloeren en voorwerpen met een beschermende lak. Kan worden gebruikt 
voor het markeren van routes in aanvulling op goedgekeurde bewegwijzering voor 
uitgangen.

Te gebruiken op een geverfd oppervlak. Het effect komt het best tot zijn recht op een 
wit/lichte ondergrond bij totale duisternis. Vereist een voldoende krachtige lichtinval 
voor het donker. Creëert een glow effect tot 6 uur lang.
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TIKKURILA

TAIKA GLOW
GLOW-IN-THE-DARK LAK

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 

Inhoudsmaten 

Toepassing

Droogtijd

Dichtheid (kg/l) 

Natte schrobweerstand 

Hittebestendigheid 

Gewicht % vaste stof 

VOS

Opslag

Transparant, lichtelijk gelig. In het donker gloeit het groenachtig. 

Mat.

8-12 m²/l, afhankelijk van de applicatiemethode.

0,333 l.

Aanbrengen met een roller, kwast, sjabloonsticker of spray (bijv. 
conventioneel spuiten, nozzle 1,4-1,8 mm, verdunning 0-5 vol%).

Overschilderbaar na ca. 6 uur.

ca. 1,1 kg/l, ISO 2811

SFS-EN 13300 klasse I, ISO 11998.

85 °C, ISO 4211-3.

19

VOS (cat A/l) max. 200 g/l (2010). Taika Glow bevat max. 200 g/l VOS.

Bescherm tegen vorst.
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TOEPASSING INSTRUCTIES

Condities
Het te schilderen oppervlak moet droog zijn, de luchttemperatuur minimaal + 10°C en de relatieve luchtvochtigheid 
moet tussen 30 -70 % liggen.

Voorbereiding
Ongeverfde oppervlakken:
Verwijder vuil en stof van de oppervlakken. Vul de oppervlakken indien nodig met een geschikt vulmiddel en schuur 
het gedroogde oppervlak. Verwijder het schuurstof. 

Eerder geverfde oppervlakken:
Was eerder geverfde oppervlakken met Maalipesu reinigingsmiddel volgens de instructies op het etiket. Laat 
drogen. Verwijder eventuele losse verf. Schuur harde, glanzende geverfde oppervlakken mat. Verwijder het 
schuurstof. Vul gaten en scheuren met een geschikt vulmiddel en schuur het gedroogde oppervlak. Verwijder 
schuurstof.

Primer:
Verf met een geschikte witte of lichtgekleurde Tikkurila grondverf of afwerkingsverf. Taika Glow werkt op de meest 
voorkomende verftypes.

Schilderen
Roer Taika Glow voor gebruik zorgvuldig door. Breng de lak royaal aan met een roller, bedoeld voor gladde 
oppervlakken, kwast of sjabloon. Probeer het oppervlak zo glad mogelijk te maken en probeer de lak gelijkmatig 
over het hele oppervlak aan te brengen. Gebruik afplaktape en verwijder de tape direct na het schilderen. Een 
sterker glow-effect kan worden bereikt met een tweelaagse (of meerdere) behandeling. Het Taika Glow oppervlak 
kan evewntueel worden beschermd met bijvoorbeeld Parketti-Ässä Vloerlak.
Let op! Controleer het succes van de behandeling in het donker. Breng voldoende van het product aan zodat de 
applicatiemarkeringen niet zichtbaar blijven. 

Voor meer ideeën kunt u terecht op de Tikkurila webpagina's.

Reiniging van gereedschappen
Gereedschap reinigen met water en zeep. Verwijder overtollige verf/lak van het gereedschap en maak het schoon 
met water. Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner wordt aanbevolen om licht geharde verf te verwijderen. 

Onderhoud instructies
Het product bereikt zijn uiteindelijke duurzaamheid ongeveer één maand na de behandeling. Vermijd reinigen in 
deze periode.

Indien nodig kan het oppervlak worden gereinigd met een neutrale (pH 6-8) wasoplossing met behulp van 
bijvoorbeeld een zachte reinigingsdoek. Spoel en droog het oppervlak direct daarna af.

Onderhoudsbehandeling
Volg de instructies van "Eerder geverfd oppervlak". Het effectoppervlak kan worden bedekt door het twee keer te 
schilderen met een watergedragen verf.

TAIKA GLOW
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Milieu en afvalverwerking
Vernietig vloeibaar afval volgens de lokale voorschriften voor gevaarlijk afval. Recycle lege, droge blikken of gooi ze 
weg in overeenstemming met de lokale voorschriften.

Gezondheid en Veiligheid
WAARSCHUWING. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Indien medisch advies nodig is, 
productverpakking of etiket bij de hand houden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Beschermende 
handschoenen dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal 
minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijven spoelen.
Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) en een ractiemassa van: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 
247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 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:
C(M)IT/MIT (3:1).

GHS07
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