Technische fiche – Pinto Vlies 150
Productbeschrijving
Pinto Vlies 150 is een duurzaam vliesbehang voorzien van een voorbehandeld oppervlak. Door deze pigmentatie is het vlies
mooi wit en zorgt het voor een gelijkmatige opname van de verf. Dankzij dit gladde oppervlak zwellen de vezels van het vlies niet
op tijdens het schilderen. Bijkomend schuurwerk is dus niet langer nodig. Een strak eindresultaat is verzekerd.
Het vlies is scheuroverbruggend en meermaals overschilderbaar.
Producteigenschappen











Waterdampdoorlatendheid volgens DIN 52615 stemt overeen met een diffusie-equivalente dikte van de luchtlaag
van 0.05 m
Brandbeveiligingsklasse “B-s1,d0” volgens DIN EN 13501-1 is “B1” (moeilijk ontvlambaar) volgens DIN 4102-1
Voorbehandelde wandbekleding vervaardigd uit speciale celstof – en textielvezels, in combinatie met
polymeerbindmiddelen.
Vrij van PVC, glasvezels, weekmakers en oplosmiddelen die schadelijk zijn voor de gezondheid
Zonder toevoeging van zware metaalverbindingen en formaldehyde
Maatvast en scheuroverbruggend
Zeer goede ondergrondbedekking door pigmentering, daardoor volstaat in de meeste gevallen één verflaag
Meermaals overschilderbaar met Pinto muurverven
Gemakkelijk te verwijderen na bevochtiging
Pinto vlies is opgerold zoals behang. De rugzijde van het vlies is voorzien van bedrukking en mag u na verwerking
niet meer zien.

Gebruiksaanwijzing
Ondergrond
Pinto Vlies 150 kan op alle behangbare ondergronden binnenshuis worden aangebracht, op voorwaarde dat deze voorbereid zijn.
De ondergrond moet droog, stabiel, gelijkmatig zuigend, schoon, glad en voldoende vlak zijn voor de bedoelde toepassing. Oud
behang en loskomende verflagen verwijderen. Ruwe ondergronden glad maken met een plamuursel dat gips bevat. Sterk
zuigende ondergronden vooraf fixeren met een laag onverdunde Pinto Aquafix.
Lijm
Wij bevelen het gebruik van Copagro Vliesbehanglijm aan.
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Verlijming
Na het inlijmen van de muur kan u het Pinto Vlies 150 loodrecht verlijmen. De stroken zonder blazen aandrukken met een
rubberrol of een behangspatel. Overstekende randen aan plafonds, plinten, vensters enz. in de hoek duwen met een
kuststofspatel en insnijden met een cuttermes. De muurbekleding niet overlappend verlijmen. Lijmvlekken op het oppervlak
onmiddellijk verwijderen met een vochtige microvezeldoek waarmee u de lijm dept.
Schilderwerk
Pinto Vlies 150 kan men na applicatie vlot schilderen met Pinto muurverven in 2 lagen.
In combinatie met de Pinto verfrol in 6 of 10mm bekomt u een perfect eindresultaat.
De in deze technische fiche gegeven informatie wordt slechts bedoeld als een algemene productbeschrijving op basis van onze ervaringen en tests en geeft derhalve geen concreet praktijkvoorbeeld
weer. Schellaert geeft hierbij dan ook geen enkele garantie naar functionaliteit of resultaat en neemt dan ook geen enkele aansprakelijkheid op in dit verband. Wij nodigen onze klanten uit de
toepasbaarheid van het product te toetsen aan de aard en de staat van de oppervlakken en in geval van twijfel de nodige representatieve testen uit te voeren. Richt u zich in voorkomende gevallen tot
onze technische afdeling. Let wel: Het is aan ons cliënteel om te verifiëren of de actuele fiche niet vervangen werd door een recentere.
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