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CFF Plus 10 kg
Art.nr 430

CFF Plus
1-komp. snabbtorkande ytskydd
Produktbeskrivning
CFF Plus är en snabbtorkande vattenburen och luktfri, transparent, slitstark 1-komp. lack.
På många golvytor ett gång- och körbart alternativ
till 2-komp. vattenburen epoxilack, men som oklassad produkt ett bättre miljöval.
• Luktsvag och ej brandfarlig.
• Ej märkningspliktig produkt.
• God kemikalieresistens
• Ingen UV-gulning.
• Diffusionsöppen
• Finns med matt och blank yta

gåbarhet mellan varje skikt.
Temperaturen på underlaget bör överstiga
+10° C. Rengöring sker i ljummet vatten omedelbart
efter användning.

Användningsområde
För golv i industri, lantbruk och offentlig miljö
utsatta för måttligt till tufft slitage.
Ska ej användas i våtutrymmen med konstant
stående vatten.

Förvaring
• Förvaras torrt och frostfritt.
• Lagringstid > 12 månader i obruten förpackning.

Underlag + Förarbeten
Betong även nattgammal, fukt och alkalitet inget
hinder. Även på trä, gips mm. Underlaget skall vara
fritt från löst sittande material cementhud, damm,
olja, fett mm. Underlaget behöver inte vara torrt men ej stående vatten. Betongytor diamantslipas
och dammsuges noga. Ev. skador och fogar repareras.
Applicering
CFF Plus appliceras tunt med lågtrycksspruta, roller
och pensel. Spädning med vatten efter behov - max
20%. 2-3 tunna skikt rekommenderas. Låt torka till

Torkning
CFF Plus lufttorkar. Ett skikt på ca 100 micron är
gångbart inom ca 2 tim. i rumstemperatur. Tänk på
att golv är kalla normalt och att full torkning inte
sker över natten utan räkna med att vara särskilt
rädd om golvet under första veckan. Stillastående
fordon bör undvikas under denna tiden.

Åtgång
Materialåtgång ca 0,1 kg/m²/skikt.
Förpackning
10 kg
Övriga data
Spädning:
Lägsta arb.temp.
Gångbar/fogbar:
Viskositet:
Torrhalt:
Glans:
Rengöring:

Max 20% vatten
+ 10° C
0,5- 2 tim
DIN 4 Cup 28 sek
Ca 40%
Blank och matt
Vatten

ANVÄNDAR- OCH MILJÖVÄNLIG PRODUKT!
Dessa anvisningar och informationer är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning, utifrån
våra egna erfarenheter. Då arbetsutförandet, som är en avgörande faktor, ligger utanför vår kontroll,
kan vi inte ansvara för slutresultatet. Eventuellt ansvar begränsas till produktens kostnad.
Vid tvekan eller oklarhet gör eget test före användning i större skala. I och med utgivandet av detta
faktabladet är all tidigare information om denna produkt inte längre gällande.
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Concrete Floor Finish Nordic AB

Röda stugans gata 5
602 28 Norrköping
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www.cff-concrete.com

