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De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. 
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds. 

: :  PERFECT POOL FINISH SATIN CLEAR A+B 

Beschrijving:  
2 componenten performante afwerkingslaag speciaal ontwikkeld voor het hercoaten van een 
zwembad bestaande uit glasvezel versterkt polyester of beton.  Deze is leverbaar in satijn glans. 
Heeft een uitstekende dekking na het aanbrengen van een primer. Uiterst bestendig tegen zon, 
water, chemicaliën en verdunde zuren en logen, die aanwezig zijn in zwembaden.  Verkrijgbaar 
in 1 en 5,2 kg sets.

Toepassing: 
Als afwerklaag voor mono-blocks en oudere zwembaden bestaande uit glasvezel versterkt 
polyester. Wordt gebruikt als extra beschermingslaag na het renoveren met de gekleurde Perfect 
Pool Finish. Dit zorgt voor een betere kleurvastheid, zeker bij watertemperaturen boven de 30 °C. 
Kan zowel met borstel als met rol verwerkt worden. Dit product in niet van toepassing ter 
bescherming tegen osmose.

B-Comp.
kleurloos
800 mPa’s
ca. 1,07 gr/cm³
18 mnd in gesloten verpakking
vloeibaar

Gegevens bij levering: 
Kleur:  
Viscositeit:  
Soortelijk gewicht: 
Houdbaarheid: 
Consistentie: 

Technische gegevens: 
Verbruik:  
Shore:  

A-Comp.
kleurloos
800 mPa’s
ca. 1,15 gr/cm³
24 mnd in gesloten verpakking
vloeibaar

6 -8 m²/liter 
niet van toepassing 

Verwerking: 
Zorg steeds voor een droog en vetvrij oppervlak.  Verwerk de Perfect Pool Finish Clear Satijn niet in de 
volle zon. Meng de afzonderlijke componenten vooraf grondig. Hanteer nadien een 1/1 
gewichtsverhouding. Laat dit mengsel circa 15 min. rusten en verwerk dit dan binnen de 4 uren.  
Wachttijd tussen de lagen min. 12 uren en max. 48 uren, want zo blijft  deze  overschilderbaar zonder 
tussenschuren van voorgaande laag. Stofdroog na 15 min. Kleefvrij na 3 uren. Droog na 12 uren en 
doorgehard na 7 dagen.  
Opgelet: een té hoge vochtigheidsgraad kan aanleiding geven tot de vorming van luchtbellen aan het 
oppervlak. De relatieve vochtigheid mag maximaal 85% bedragen, terwijl de temperatuur van het 
oppervlak tijdens de applicatie min. 8°C en 3°C hoger moet zijn dan het dauwpunt. 

Veiligheid: 
Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen.  Vermijd langdurig contact met de 
huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M en voor de handen: Slig (zeep Stockhausen). 


	: :  BESA URKI-VOC 2K LAK A+B



