
MC-Estrifan Color
Gepigmenteerde lazuur voor
zuigende, minerale oppervlakken

Voorbereiding van de ondergrond
De ondergrond moet absorberend, schoon, droog
en belastbaar zijn; ook moeten oude verflagen,
impregneringen, olie en andere hechtingsvermin-
derende substanties zijn verwijderd. 

Mengen 
MC-Estrifan Color voor gebruik goed doorroeren. 

Verwerking 
MC-Estrifan Color met roller, kwast of sproeier
gelijkmatig dun in kruisgang op de ondergrond
aanbrengen. Plasvorming moet worden vermeden.
Grotere oppervlakken moeten zonder onder-

brekingen worden verwerkt om aanzetten te voor-
komen. Afhankelijk van de absorberende kracht
van de ondergrond kan het nodig zijn meerdere
lagen aan te brengen. 

Richtlijnen 
Verbruikshoeveelheden, begaanbaarheid en berei-
ken van de belastbaarheid zijn afhankelijk van de
temperatuur en het object. Chemische belasting
kan leiden tot kleurveranderingen. Chemisch en
mechanisch belaste vlakken zijn onderhevig aan
een gebruiksgebonden slijtage. Regelmatige con-
trole en permanent onderhoud worden aanbevo-
len. 

Producteigenschappen

Toepassingsgebieden

• Voor de kleurstelling en het opfrissen van minerale oppervlakken zoals dek- en betonvloeren. 
• Voor de kleurstelling en het opfrissen van beton- en pleisterstenen 
• Kan binnen en buiten worden gebruikt

• Eéncomponentig 
• Gebruiksklaar 
• UV- en weerbestendig 
• Waterdampdoorlatend 
• Vorst- en strooizoutbestendig volgens DIN EN 13687-1 
• Behoudt de natuurlijke structuur van de ondergrond 
• Voor rollen, strijken en spuiten

Verwerkingsrichtlijnen
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Eigenschap Eenheid Waarde Opmerkingen

Bindemiddelbasis Acrylaatdispersie

Dichtheid g/cm3 ca. 1,02

Verbruik g/m2 ca. 150 per opdracht, afhankelijk van de
absorberende kracht van de ondergrond

Droogtijden
handdroog na uren ca. 1 bij 20 °C en 50 % rel. luchtvochtigheid
volledig droog na uren ca. 24 bij 20 °C en 50 % rel. luchtvochtigheid 

Verwerkingsvoorwaarden °C ≥ + 8 - ≤ + 30 lucht-en ondergrondtemperatuur
% ≤ 85 relatieve luchtvochtigheid
K 3 via dauwpunt
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Technische eigenschappen MC-Estrifan Color

Productkenmerken MC-Estrifan Color

Interne controle DIN EN ISO 9001

Standaardkleur grijs, antraciet, rood

Vorm vloeibaar

Opslag Vorstvrij bewaren! In gesloten originele verpakkingen bij een
droge opslag onder + 20 °C 12 maanden houdbaar.

Leveringsvorm 15 l emmer

Gereedschapsreinigingsmiddel water

Afvalverwerking Gelieve in het belang van het milieu alle inhoudsresten uit de
verpakking te verwijderen!
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Opmerking: De in dit informatieblad verschafte informatie stemt naar beste weten overeen met onze ervaring, maar is echter geheel vrijblijvend.
Deze informatie moet op de desbetreffende bouwobjecten, gebruiksdoeleinden en de unieke plaatselijke eisen worden afgestemd. Dit vooropge-
steld, staan wij in voor de juistheid van de gegevens binnen het raamwerk van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Aanbevelingen van onze
medewerkers die afwijken van de in dit informatieblad verschafte informatie, zijn slechts bindend indien ze schriftelijk door ons zijn bevestigd. De
algemeen erkende technische regels dienen in ieder geval te worden nageleefd. 

Uitgave 07/18. Dit drukschrift is technisch bewerkt. Bestaande uitgaven zijn ongeldig en mogen niet langer worden gebruikt.
Deze uitgave vervalt bij een technisch bewerkte heruitgave. 


