NP Solutions BV
Kattestaart 11
2954 AC Alblasserdam
Tel. +31(0)78 6933723
Fax. +31(0)78 6916156
e-mail info@npsolutions.nl

Non Darkening Sealer Primer
ProductInformatie
Beschrijving:
Een heldere 100% acrylaat sealer gedispergeerd in water en vrij van vluchtige organische componenten.
Geur arm, niet brandbaar en lage toxiciteit.
Uitstekend water en meeldauw (Schimmel) bestendig op poreuze.
Wordt toegepast al seen transparante sealer voor poreuze oppervlakken alvorens AG Coat NP Permanent aan
te brengen. Wordt ook gebruikt om verdonkering te voorkomen voor beton en beton producten zoals
cementpleister, mortel en dunne mortels voor pleisterlagen.
Het is ook bruikbaar voor het sealen van zandsteen en andere natuursteen producten tegen het binnendringen
van water, hetgeen verkleuring door schimmels en meeldauw vermindert.
Effectief op metselwerk waar AG Coat NP Permanent dikwijls geen invloed heft op de steensoort, maar de
voegspecie kan verdonkeren.
Product eigenschappen
Uiterlijk
Soortelijk gewicht
Vaste stof gehalte
UV bestendigheid
Brandbaarheid
Houdbaarheid zoals geleverd.

Witte vloeistof
1.02 – 1.04
24 – 25%
Uitstekend
Water basis, niet brandbaar.
12 maanden in ongeopende verpakking.

Applicatie gegevens:
Applicatie temperatuur
Open tijd (Pot-life)
Droogtijd Stofdroog in
Overschilderbaar

Minimaal 8°C - 30°C.
Ca 20 minuten bij 25°C.
1 – 2 uur afhankelijk van de droogcondities
met AG Coat NP Permanent na 24 uur..

Verbruik:
Het verbruik is 10 – 12 m² per liter, afhankelijk van de dichtheid van het betonnen oppervlak.
Gebruiksaanwijzing:
Breng één goede laag Non Darkeling Sealer aan op een schoon, droog substraat. Eerst dient gewaarborgd te
zijn dat iedere steen indien een zuur of etsend reinigingsmiddel is gebruik overvloedig afgespoeld is.
Kan aanbracht worden doormiddel van kwast, spuiten of rollen.
Non Darkening Sealer is melk wit indien het aangebracht wordt, maar droogt kleurloos op
Voor een goede werking van Non Darkening Sealer is het belangrijk goed te laten drogen alvorens een AntiGraffiti coating aan te brengen. Laat tenminste 4 uur drogen onder goede droogcondities, maar bij voorkeur de
hele nacht.
Om de effectiviteit van Non Darkening Sealer te controleren bevelen we met kracht aan een kleine test uit te
voeren. .
Belangrijk: Voorkom een verfkwast te gebruiken als Non Darkening Sealer aangebracht wordt op oppervlakte
waarop uitbloeien voorkomt, bijvoorbeeld zoutkristallen op cement substraten. Uitbloeien kan moeilijk
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waarneembaar zijn op lichte gekleurde ondergronden en zullen een melkachtig effect vertonen op een heldere
finish indien aangeraakt bij het aanbrengen bij wrijving of gebruik van een kwast. Rollen of spuiten wordt
aangeraden indien uitbloeien aanwezig kan zijn
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