ARCOCEM
Oxide BRONCE

Arcocem Oxide Bronce is een metalen verf op waterbasis met fijne deeltjes brons
waardoor de verwerking zorgt voor een natuurlijke brons effect. Probeer het
produkt altijd uit op een klein stuk voor volledige toepassing.

Omschrijving
• Van toepassing op elke ondergrond: microcement, beton, steen, keramiek,
gipskarton, gips, glas, papier en metalen.
• Goede hechting aan de ondergrond. In weinig absorberende gebieden raden
we aan eerst gebruik te maken van onze hechting promotor Primacem Plus.
• Te verwerken met spaan, kwast, spons, roller of spuit.
• Produkt klaar voor gebruik, niet verdunnen met water.

Rendement
Het rendement is afhankelijk van soort ondergrond en wijze van verwerken.
Indien met behulp van de spaan is het rendement het volgende: 0.15 L/m2

Toepassing
Afhankelijk van het gewenste eindresultaat, Arcocem Oxide Bronce aanbrengen
middels een van de twee aangegeven methodes:
a. Natuurlijk brons effect:
Een laag Arcocem Oxide Bronce aanbrengen. Als deze droog is licht schuren
met schuurpapier korrel 400 totdat de gewenste glans is verkregen. Met een
vochtige doek de losse deeltjes verwijderen en sealen.
b. Patina effect/Oxidatie effect:
Twee lagen Arcocem Oxide Bronce aanbrengen, met 4 uur droogtijd tussen
de twee lagen. Na 24 uur schuren met schuurpapier korrel 120, om de
bronsdeeltjes bloot te leggen en om de oxidatie te vergemakkelijken. Om een
versnelde oxidatie te verkrijgen wordt het stof niet verwijderd.
Daarna de eerste laag Arcocem Agente Oxidante gelijkmatig aanbrengen
over het gehele oppervlak, breng niet te veel aan om loslaten te vermijden.
Laat 2 tot 3 uur inwerken om vervolgens presealer aan te brengen. In het
geval dat u het roesteffect wil accentueren en er 2 tot 3 uur voorbij zijn
gegaan, breng een tweede laag met Arcocem Agente oxidante aan op de
gewenste plekken. Laat 2 tot 3 uur inwerken voordat u presealer aanbrengt.
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Opmerking: Niet Arcocem Oxide Bronce toepassen buitenshuis in geval
regen is voorspeld.
c. Sealen:
Een laag presealer opbrengen ter bescherming van het produkt en het
stoppen van de oxidatie. Na 4 uur eerste laag Topsealer WT opbrengen, na
12 uur tweede laag Topsealer WT opbrengen.

Speciale voorzorgsmaatregelen
Bij aanraking met de ogen deze gedurende 15 minuten met overvloedig water
reinigen. Na aanraking met de huid wassen met water en zeep. Niet inslikken.
In het geval het ingeslikt wordt onmiddellijk een arts raadplegen, niet braken.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Niet verdunnen met water.
Het is raadzaam te voldoen aan de volgende maatregelen:
• Goede ventilatie
• Veiligheidsbril om spatten te voorkomen
• Rubberen handschoenen
Lege verpakking moet worden afgevoerd volgens de huidige wetgeving

Verpakking
Verkrijgbaar in verpakking van 1 liter.

Reinigen van gereedschappen
De gereedschappen worden direct na gebruik schoongemaakt met water en
zeep.

Opslagcondities en houdbaarheid
Het produkt moet worden opgeslagen in zijn afgesloten origínele verpakking
beschermd tegen weersomstandigheden en altijd tussen de 10 graden
C en 30 graden C., in een droge omgeving en goed geventileerd, ver
van warmtebronnen en direkt zonlicht . Het is 1 jaar houdbaar vanaf de
productiedatum, indien goed bewaard.

Het product moet niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven, zonder eerst een schriftelijke
instructie van de producent. Het is verantwoordelijkheid van de gebruiker om passende maatregelen te nemen
om te voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de lokale wetgeving. Veiligheidsfiches van het product zijn
beschikbaar voor de professional. De geldigheidsduur van deze technische gegevens is tot de uitgave van een
nieuwe editie.

Laatste update: Juni 2017
Grupo Negocios PO, S.L.U./ ES-B97539076 / Rosas 33, 46940 Manises - Spain / +34 963 925 989
info@topciment.com / www.topciment.com

