
BESCHRIJVING

MIRADOR HYDRO is een goudkleurige lak op basis van
een vinyldispersie voor binnen.

EIGENSCHAPPEN

Goede dekkracht
Gelijkmatige droging zorgt voor een egaal
eindresultaat zonder aanzetten
Makkelijk te verwerken
Makkelijk te onderhouden en goed afwasbaar
Watergedragen, reukloos

HOUDBAARHEID

Vorstvrij en droog is het product minimum 1 jaar houdbaar.
Na opening beperkt houdbaar.

TOEPASSING

MIRADOR HYDRO kan worden toegepast op muren in
gipsplaten, pleisterwerk, bakstenen, cement, …
Alsook op houten oppervlakken, ferro en non ferro
materialen

BEPERKINGEN

Niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en
oppervlak onder de 10°C of boven de 30°C is.
Relatieve vochtigheid max 80%
Zorg voor ventilatie tijdens drogen en vermijd direct
zonlicht.
Raadpleeg steeds veiligheidsinformatieblad

VEILIGHEID EN
HYGIENE

Zie Veiligheidsinformatieblad
Buiten bereik van kinderen houden. Contact met de ogen
vermijden.

REINIGING

Water, het is aanbevolen uw gereedschap achteraf te
behandelen met YOB Brushcon om roestvorming en de
conditie van de haren hoog te houden.

MIRADOR HYDRO

https://paintfactory.be/producten/aanverwante_verfproducten/algemeen/brushcon
https://www.paintfactory.be/templates/image-thumb__4401__visual/tf-bg.png


Kleuren
? Standaard ( Ready Mix )
Goudkleurig
Technische Bijstand
Wordt verkregen via een erkend PAINTFACTORY verdeler.
U vindt dit terug op www.PAINTFACTORY.be
Volatiele organische stoffen
Klasse A/a. Grenswaarde 2010: 30 gr/L. Product met
maximum 30 gr/L VOS. Dit product bevat max : 30 gr/L

Technische Data

Bindmiddel vinyldispersie

Vaste stof in volume +/- 33.9 %

Theoretisch rendement Bij
aanbevolen laagdikte

8 – 10 m²/L

Droogtijd bij 20°C – Stofdroog 1u
– Overschilderbaar 4 uur

60° Specular glansgraad zijdeglans

Verdunnen met water

Reinigen met water

Soortelijk gewicht 1.13 g/L

Opslagtemperatuur – min 5°C
– max 35°C

 

PRODUCT INFORMATIE

MIRADOR HYDRO

http://www.paintfactory.be
https://www.paintfactory.be/templates/image-thumb__4401__visual/tf-bg.png


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.
De ondergrond dient schoon, draagkrachtig en droog te zijn en vrij van was, vet en stof. 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.
Voor oppervlakken in pleister, gipskarton, … Plaats een laag PRIMER FIXATIE bij poederende ondergronden. Indien geen
verpoedering, plaats een laag PRIMER MUUR. Nadien 2 lagen MIRADOR HYDRO.
Voor beton, bakstenen, … Plaatst steeds een laag PRIMER FIXATIE, nadien 2 lagen MIRADOR HYDRO.
Nieuw hout eerst heel fijn opschuren met een korrel P240 alvorens te behandelen. Plaats een laag PRIMER OMNI.
Opwerking van de houtvezels na de eerste laag opschuren met heel fijn schuurpapier korrel P240 en stofvrij maken.
Daarna 2 lagen MIRADOR HYDRO.
MIRADOR HYDRO dient niet verdund te worden voor gebruik.
Verwerking

VERWERKING EN
VERDUNNING

Je kan MIRADOR HYDRO plaatsen met een borstel, rol of spuittoestel onder lage druk. Goed schudden voor gebruik.
Gebruik kortharige rollen zoals een viltrol om rolstructuur te vermijden.

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.

MIRADOR HYDRO

https://paintfactory.be/verf/primers/primer_fixatie
https://paintfactory.be/verf/primers/primer_muur
http://paintfactory.be/verf/primers/primer_fixatie
https://paintfactory.be/verf/primers/primer_omni
https://paintfactory.be/producten/kwasten
https://paintfactory.be/producten/rollen
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