Productinformatieblad

SEAL ADD
Additief voor FILL, RAPID en SEAL

voorkomt zwarte puntjes (“black spots”)
• Neutraliseert ijzerbesmetting op o.a. eiken
• Stofzuigen helpt niet - SEAL ADD helpt wel!
• Geeft tevens extra verdieping van de houtgloed

Profiel

Als op een vloer tannine (zoals aanwezig in eikenhout), ijzerdeeltjes (b.v. van
tapisnagels) en water (uit de parketlak) bij elkaar komen ontstaat het risico dat zwarte
puntjes, zgn. “black spots”, ontstaan.
De zuren en het water veroorzaken samen een sterke corrosie (roesten) van de
ijzerdeeltjes, die daardoor zwart kleuren en in het hout zwarte vlekken veroorzaken.
De meest voorkomende oorzaken van ijzerstof op de vloer zijn:
- meeschuren van metalen hoeklijntjes van convectorputten
- meeschuren van nageltjes in een tapis-vloer
- ijzerpartikels uit slijpnetjes
- defecte lagers in de schuurmachine
- defecten aan de zaag- of schaafmachine van de houtleverancier
- borstelen met stalen borstel
- slijpen van beitels boven de vloer

Andere lakfabrikanten adviseren om grondig te stofzuigen, maar dat helpt echt niet.
Als enige lakfabrikant levert Rigo Special Coatings een zekere oplossing in de vorm
van SEAL ADD.
Toepassing

RigoStep SEAL ADD wordt eenvoudig aan RigoStep FILL, RAPID en SEAL
toegevoegd, waarna met een willekeurige RigoStep aflak kan worden afgelakt.
RigoStep SEAL ADD bevat een neutralisator die het roesten tegengaat. Hierdoor
ontstaan geen zwarte puntjes en blijft het ijzerstof onzichtbaar in de poriën van het
hout zitten.
Let op: SEAL ADD uitsluitend toevoegen aan RigoStep FILL, RAPID en SEAL.
Nooit SEAL ADD toevoegen aan een andere grondlak of aan een aflak!

Eigenschappen
Dichtheid
Viscositeit
pH-waarde
Verwerking

:
:
:

1,06 kg/dm3
11 sec
8,5

ISO 2811
DIN 53 211 - Cup 4, 20 °C
ISO 976

Vermijd contact met huid, ogen en slijmvliezen.
- schud RigoStep SEAL ADD voor gebruik
- voeg de voorgeschreven hoeveelheid RigoStep SEAL ADD al roerend toe aan
RigoStep FILL, SEAL of RAPID (250 gram SEAL ADD op 4 liter)
- roer het mengsel goed door.

Levervorm

Houdbaarheid

v

In 250 gram verpakkingen van polyethyleen kunststof.
Koel bewaard in goed gesloten originele verpakking tenminste houdbaar tot 12 maanden
na productiedatum. Na opening beperkt houdbaar. Bevriezing voorkomen. Het product is
niet onderworpen aan de kentekenplicht voor gevaarlijke stoffen en heeft geen
gevarencode voor weg- en railtransport volgens ADR / RID. Product niet in de auto laten
staan. Voor gebruik tijdig op kamertemperatuur brengen.

RigoStep FILL, SEAL of RAPID waaraan SEAL ADD is toegevoegd, blijven nog enkele
weken hun werking behouden.
Veiligheid

Meer veiligheidsinformatie dan vermeld staat op het etiket, kunt u ontlenen aan het
Veiligheidsinformatieblad (VIB).

Meer informatie

www.ursapaint.nl - www.rigostep.nl - www.parketlak.com.

Helpdesk

+31 (0) 255 - 54 84 45.

Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden. Contact met ogen en huid vermijden. Niet roken, eten of
drinken tijdens gebruik. Verfresten en spoelwater niet door de gootsteen afvoeren, maar op daarvoor bestemde
plaatsen inleveren.

Stand: juni 2006
De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen, waarvan wij menen dat ze
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