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 PRODUCTOMSCHRIJVING 

Style & Coloré Matte Sealer is een watergedragen transparante aflak op basis van copolymere dispersie.  

TOEPASSING 

Style & Coloré Matte Sealer wordt gebruikt voor het transparant aflakken van houten meubelen en vloeren. De Matte Sealer is 

zeer goed te gebruiken om als extra beschermlaag aan te brengen over Style & Coloré krijtverf.  

EIGENSCHAPPEN 

 
Sneldrogend  
Slijtvast en stootvast  
Goede vloeiing 
 
TECHNISCHE GEGEVENS 

 
Kleur: 
Viscositeit: 
Dichtheid: 
Theoretisch rendement:  
Vaste stof: 
Droging: 
 
 
 
Verdunning: 
Glansgraad: 
Vlampunt: 
VOC: 

Kleurloos  
3 poise 
ca. 1.05 gr/cm

3
 (wit) 

ca. 8 m² afhankelijk van applicatiemethode, aangebrachte laagdikte en ondergrond. 
Ca. 34 vol% 
Stofdroog na ca. 15 min.  
Kleefvrij na ca. 30 min.  
Duimvast na ca. 1 uur 
Overschilderbaar na ca. 16 uur 
Zo nodig beperkt verdunnen met water  
10 Gloss units na 24 uur 
>100ºC 
(cat. A/e): 130 g/l VOC (2010). Dit product bevat:  < 130 g/l 

 
ONDERGROND & VERWERKINGSGEGEVENS 

 
De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Voor gebruik de Matte Sealer van Style & Coloré goed roeren. De Matte 
Sealer van Style & Coloré dient te worden verwerkt met een roller of een kwast. De Matte Sealer van Style & Coloré kan in 
één of meerdere lagen worden aangebracht, afhankelijk van kleur en ondergrond. Het product niet verwerken bij een 
temperatuur lager dan 10° Celsius en/of een relatieve vochtigheid van 85%.  
 
VERPAKKINGEN 

 
Kleurloos 500 ml / 1 ltr  

 
HOUDBAARHEID & OPSLAG  

 
In goed gesloten, onaangebroken verpakking ca. 12 maanden houdbaar. Koel, doch vorstvrij en buiten bereik van kinderen 
bewaren. 

 
VEILIGHEIDSGEGEVENS 

 
Zie MSDS 
 
OVERIGE GEGEVENS 

 
Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de 
toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend. 
 
 


