Productinformatieblad

EXTENDER
Additief voor alle watergedragen Rigostep grond- en aflakken

verlengt de open tijd
• Vermindert het risico van aanzetten
• Verbetert de vloei van de lak
• Helpt ook bij het lakken van grote oppervlakken

Profiel

Als de temperatuur in de ruimte waarin wordt gelakt hoger is dan normaal of als
sprake is van lage luchtvochtigheid, kan het door snelle droging van de lak lastig zijn
om nat-in-nat aansluitingen te maken, waardoor aanzetten zichtbaar kunnen blijven.
Door als die omstandigheden zich voordoen aan een watergedragen RigoStep
grond- of aflak RigoStep EXTENDER toe te voegen, wordt de droging vertraagd en
het risico van zichtbaar blijvende aanzetten en overlappingen verminderd.
Ook als grote oppervlakken moeten worden gelakt, kan het toepassen van RigoStep
EXTENDER zinvol zijn.

Toepassing

Ter verlenging van de open tijd van watergedragen RigoStep grond- en aflakken.

Eigenschappen
Dichtheid
Verwerking

:

1,01 kg/dm3

ISO 2811

- 1 Flacon RigoStep Extender al roerend toevoegen aan 4 liter grond- of aflak (5%).
- 10 Minuten laten staan en nogmaals goed doorroeren.
- Bij 2-Componentenlakken eerst de componenten A en B vermengen, 10 minuten
laten staan. Pas daarna al roerend RigoStep Extender toevoegen, 10 minuten laten
staan en nogmaals goed doorroeren.
v

Levervorm

In 200 ml verpakkingen van polyethyleen kunststof.

Houdbaarheid

Koel bewaard in goed gesloten originele verpakking tenminste houdbaar tot 12 maanden
na productiedatum. Na opening beperkt houdbaar. Bevriezing voorkomen. Het product is
niet onderworpen aan de kentekenplicht voor gevaarlijke stoffen en heeft geen
gevarencode voor weg- en railtransport volgens ADR / RID. Product niet in de auto laten
staan. Voor gebruik tijdig op kamertemperatuur brengen.

Veiligheid

Meer veiligheidsinformatie dan vermeld staat op het etiket, kunt u ontlenen aan het
Veiligheidsinformatieblad (VIB).

Meer informatie

www.ursapaint.nl - www.rigostep.nl - www.parketlak.com.

Helpdesk

+31 (0) 255 - 54 84 45.

Opmerking
Ook als RigoStep EXTENDER wordt toegepast, moet worden gezorgd voor zo optimaal mogelijke
verwerkingsomstandigheden. Ook EXTENDER kan bij voorbeeld niet de (te) snelle verdamping opvangen die
plaatsvindt op een vloer die de hele dag is opgewarmd door fel inschijnend zonlicht.
Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden. Contact met ogen en huid vermijden. Niet roken, eten of
drinken tijdens gebruik. Verfresten en spoelwater niet door de gootsteen afvoeren, maar op daarvoor bestemde
plaatsen inleveren.
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