ROXIDAN
DECORATIEVE AFWERKING MET GEOXIDEERD EFFECT VOOR BINNENHUIS
Serie 391
BESCHRIJVING
De ROXIDAN afwerkingen zorgen voor een decoratieve
metallische sluier die het oxiderende effect nabootst
kenmerkend voor oppervlakken die blootgesteld werden
aan weer en wind.
Elk oppervlak in metselwerk of hout afgewerkt met
ROXIDAN Perla verkrijgt een ietwat levend en materieel
uitzicht, net zoals ijzer met "corten" effect.
ROXIDAN Platino geeft een lichtgrijze sluier die typisch is
voor de vele non-ferrometalen.
Het gebruik van ROXIDAN boven een stuc-onderlaag met
FORMA creëert op een snelle en eenvoudige wijze, en in
functie van de toegepaste techniek, zeer specifieke
esthetische
textuureffecten
met
kenmerkende
chromatische
nuances
en
een
onregelmatige
oppervlaktestructuur die aangenaam is om aan te raken.
GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Geschikt voor aanbrenging op:
- Nieuwe en oude pleisters op basis van hydraulische
bindmiddelen.
- Oppervlakken in beton.
- Oppervlakken in gips en gipsplaat.
- Oude verflagen en coatings van organische of minerale
aard die droog, compact, absorberend en samenhangend
zijn.
- Oppervlakken in hout, spaanplaat, triplex en dergelijke.
De oppervlakken moeten zorgvuldig worden voorbereid
volgens de werkwijze vermeld in de paragraaf
'VOORBEREIDING VAN DE ONDERLAAG'.
Niet aanbrengen op verse onderlagen.
TECHNISCHE KENMERKEN
-Aard van het bindmiddel: Acryl-copolymeer in waterige
oplossing
-Pigmenten en lading: Metallische pigmenten
-Volumetrische massa UNI EN ISO 2811-1:Perla 3910001:
1,13 ± 0,05 kg/lPlatino 3910002: 1,02 ± 0,05 kg/l
-Viscositeit bij verpakking UNI 8902: 26000 ± 4000 cps bij
25 °C (roterende viscometers Brookfield)
-Opdroging (bij 25 °C en 65% R.V.): na 30 min.
aanraakbaar; na 2 uur overschilderbaar.

Relatieve vochtigheid omgeving: <75%
Temperatuur onderlaag: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vochtigheid onderlaag: <10%
- Gereedschap: inox strijkbord, verfkwast, spons.
- Aantal lagen: op onderlagen voorbereid met FORMA 1
laag ROXIDAN (Perla of Platino) aanbrengen. Op
onderlagen voorbereid met ROXIDAN FONDO 2 lagen
ROXIDAN Perla aanbrengen.
- Verdunning: gebruiksklaar.
Aanbrengwijzen voor ROXIDAN Perla op ROXIDAN
FONDO:
- Na de correcte aanbrenging van ROXIDAN FONDO
minstens 8 uur wachten.
- ROXIDAN aanbrengen en uitstrijken met een inox
strijkbord over het volledige te bewerken oppervlak.
- Onmiddellijk terug over het oppervlak strijken met het inox
strijkbord en de overmaat verwijderen.
- 1-2 minuten wachten en het oppervlak afwerken door er
met een inox strijkbord terug plat over te wrijven met
cirkelbewegingen in tegengestelde richtingen.
- Na 2 uur een tweede laag aanbrengen volgens dezelfde
werkwijze.
Aanbrengwijzen voor ROXIDAN Platino en Perla op
FORMA:
- Na de correcte aanbrenging van FORMA minstens 4 uur
wachten.
- ROXIDAN Platino of Perla aanbrengen en uitstrijken met
een inox strijkbord, verfkwast of spons over het volledige
oppervlak.
- Onmiddellijk terug over het oppervlak strijken met het
strijkbord en de overmaat verwijderen.
- 1-2 minuten wachten en het oppervlak afwerken met het
strijkbord.
- Enkel voor bepaalde gewenste effecten kan na 2 uur na
de aanbrenging een tweede laag, indien vereist, worden
aangebracht volgens
dezelfde werkwijze.
- Het gereedschap moet onmiddellijk na gebruik met water
worden schoongemaakt.
- Richtwaarde voor rendement: 8-10 m2/l per laag,
afhankelijk van het gewenste esthetisch effect. Het
effectieve rendement kan best op voorhand worden
uitgetest op de specifieke onderlaag.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERLAAG
KLEURING
Voor decoratie met ROXIDAN Perla moet de onderlaag
correct worden voorbereid door aanbrenging van
ROXIDAN FONDO code 3920019 (beschikbaar tot einde
stock) of de nieuwe decoratieve stuc-onderlaag FORMA
serie 340.
Voor decoratie met ROXIDAN Platino moet de onderlaag
correct worden voorbereid door aanbrenging van de
decoratieve stuc-onderlaag
FORMA serie 340.
Raadpleeg de bijbehorende technische kaart.
INSTRUCTIES VOOR AANBRENGING
- Condities omgeving en onderlaag:
Omgevingstemperatuur: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Het product is beschikbaar in de gekleurde basis Perla
(0001) en Platino (0002) die ook als kant-en-klare kleur kan
worden gebruikt.
Kleuring is mogelijk via het Marcromie Kleursysteem.
Bij gebruik van verschillende productieloten raden wij aan
deze onderling te mengen om kleine kleurverschillen in de
kant-en-klare producten te vermijden.
OPSLAG
Maximum bewaartemperatuur: +30°C
Minimum bewaartemperatuur: +5°C
Het product wordt best gebruikt binnen 2 jaar na de
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productiedatum, indien bewaard in de originele gesloten
verpakking en bij een geschikte opslagtemperatuur.
VEILIGHEIDSAANDUIDINGEN
EU-limietwaarde (Richtlijn 2004/42/EC)
Cat. A/l: Coatings met decoratief effect (waterbasis): 200
g/l (2010)
ROXIDAN Bevat max.: 200 g/l VOC
Gebruik dit product conform de geldende normen inzake
hygiëne en veiligheid. Laat de vaten na gebruik niet achter
in het milieu. Laat de productresten goed drogen en
behandel ze als speciaal afval. Buiten bereik van kinderen
bewaren. Bij inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en
de verpakking of het etiket tonen. Productresten niet
weggooien in rioleringen of waterlopen of in de grond.
Raadpleeg voor meer informatie de veiligheidskaart.
BENAMING IN BESTEK
Decoratieve binnenhuisafwerking met geoxideerd effect.
Decoratieve afwerking ROXIDAN serie 391, op basis van
acryl-copolymeer in waterige emulsie en metallische
pigmenten, binnenhuis aanbrengen op een reeds met
FORMA of ROXIDAN FONDO voorbereide onderlaag, in 2
lagen in functie van het gewenste esthetisch effect.
Levering en aanbrenging van materiaal € ................. per
m2.

SAN MARCO GROUP garandeert dat alle informatie uit deze
technische kaart werd opgesteld conform haar ervaring en meest
hoogstaande technische en wetenschappelijke kennis. Desondanks
kan zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de resultaten
bekomen door het gebruik, daar de aanbrengcondities volledig
buiten haar bevoegdheid vallen. De effectieve geschiktheid van het
product moet derhalve gecontroleerd worden voor elk specifiek
geval. Deze kaart annuleert en vervangt alle voorgaande versies.
Raadpleeg voor meer technische informatie de Technische
Bijstandsdienst +39 041 4569322.
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