ZON-REFLECT
Bescherming tegen teveel aan warmte

beschermt je woning.

PRODUCTFICHE

Productomschrijving
Een zonnewerende verf die te veel warmte in uw serre voorkomt. Na het
verdunnen en vervolgens aanbrengen zorgt ZON-REFLECT voor een
witte zonnefilter die het teveel aan warmte buiten houdt door de inval
van zonlicht te verminderen. Het is een watergedragen verf en bevat
geen schadelijke stoffen die het water in vijvers of grachten kunnen
verontreinigen. ZON-REFLECT kan worden aangebracht op glas en
kunststof en tast de ondergrond niet aan. Eenmaal aanbrengen bij de start
van de warme maanden is voldoende. Makkelijk afwasbaar met water en
zeep. De verf wordt transparant bij regen en droogt wit op bij droog weer.

Toepassing
Te gebruiken voor serres, tuinkassen, veranda’s , koepels, lichttunnels zowel uit glas als kunststof.

Voordelen
❱ Droogt snel
❱ Houdt de warmte buiten
❱ Bruikbaar op glas en kunststof

Hoeveel product heb ik nodig ?
Een doos van 1 L kan men maximum 40 m2 mee behandelen.

Handige weetjes?
• Vorstvrij maar koel bewaren.
• In goed gesloten verpakking bewaren.

Materiaal

Kleur

Inhoud

Dekking

Droogtijd

Lagen

Overschilderbaar

Transparant bij regen

1L

max.40 m2 / L

1 uur

1

Nee

Wit bij droog weer
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GEBRUIKSAANWIJZIGING

Wat heb ik nodig ?
H2O

Hoe bereid ik het oppervlak voor ?
• Ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn schimmelplekken intensief met
een harde borstel en water.

Hoe gebruik ik het product ?
• Maak de benodigde hoeveelheid verf aan door 1 deel ZON-REFLECT te
verdunnen met 2 delen water. ¼ liter concentraat met ½ liter water is
voldoende voor 6 tot 10 m². ½ liter concentraat met 1 liter water is voldoende
voor 15 tot 20 m². Gebruik 1L concentraat met 2 liter water voor 30 tot 40 m²
• Roer het mengsel goed om zowel voor het gebruik als tijdens het aanbrengen
• Breng het mengsel aan met een langharige kwast in een dunne gelijkmatige
laag
• Breng indien gewenst een 2e laag aan voor een grotere bescherming tegen
de warmte
• Breng het product eenmaal aan in het begin van de warme seizoenen
• Verwijder ZON-REFLECT eenvoudig met water en zeep met behulp van een
borstel.

Wil je meer info ?
Verbruik

1L
max.
± 40 m2

0115

Droogtijd

1

h/u

Reiniging

H2O

Wij staan klaar voor al je vragen.
Geef ons snel een seintje via
België: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com
Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu
Website: www.aquaplan.com
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