 www.moso.eu/x-treme

MOSO® verzorging & onderhoud Sikkens Cetol WF 771
voor MOSO® Bamboo X-treme® meubelbalken
Zelfs met de beste beschermende industriële coating van
Sikkens Wood Coatings tijdens de productie van Bamboo
X-treme® en afhankelijk van de belasting, is er altijd een
passend moment voor inspectie, reiniging, verzorging en
onderhoud, voor een optimale functionaliteit, bescherming
en de uitstraling van de afwerking.

reinigen van afwerkingen

Voor afwerkingen die zijn voorzien van een dunne
coatinglaag is afborstelen over het algemeen voldoende.
Gebruik bij hardnekkige verontreiniging een neutrale
allesreiniger om de bouwelementen te reinigen.
Reinigingsmiddelen met agressieve bestanddelen,
oplosmiddelen of schuurmiddelen mogen niet worden
gebruikt omdat deze de afwerking kunnen beschadigen.

verzorgings- en onderhoudscoating

advies voor coating

onderhoud van intacte afwerkingen
Eenmaal (eventueel tweemaal) met Cetol WF 771 in Ipé
kleur.
herstelwerkzaamheden (nieuw aan te brengen
laksysteem, coating volledig verwijderd)
Tweemaal, met Cetol WF 771 in Ipé kleur.
Aan te brengen onderhouds- en herstelcoatings en de
noodzakelijke voorbereidingen dienen altijd te worden
afgestemd op de vereisten van het te onderhouden object;
ze moeten geschikt zijn voor de conditie van de
ondergrond, de constructie en de omstandigheden
waaraan de afwerking is blootgesteld en het werk moet op
professionele wijze worden uitgevoerd.

Bamboo X-treme® meubelbalken staan bloot aan
vochtbelasting, snelle temperatuurswisselingen, thermische
belasting en aan zonlicht. Daarom is het belangrijk om deze
elementen regelmatig te verzorgen en te onderhouden, in
overeenstemming met de belasting van het object.

reiniging gereedschap

De afwerkingen, met inbegrip van de zaagsneden en het
kopshout, dienen regelmatig en op tijd te worden
gecontroleerd, bijvoorbeeld jaarlijks, en indien noodzakelijk
te worden bijgewerkt. Het gebruik van anti-graffiti
reinigingsmiddelen zal de afwerking beschadigen of
verwijderen. Beschadigde delen moeten onmiddellijk
worden bijgewerkt. Afhankelijk van de bouwsituatie, is ons
advies om elke 1 - 2 jaar opnieuw een laag aan te brengen.
Voor de nieuw aan te brengen afwerking dient Cetol WF 771
in Ipé kleur te worden gebruikt. Wij raden aan om opnieuw
een sealer aan te brengen op de kopse kanten.

Verdere gegevens in het veiligheidsinformatieblad volgens
91/155/EWG www.sikkens-wood-coatings.com,
Downloads, Technische informatiebladen.

overzicht voor verzorging en onderhoud
Gereedschap

Reinigingsborstel en schoon water.
Schuurpapier (korrel 200/220) of schuurpads
(Scotchbrite), zoals van toepassing.
Kwast voor watergedragen producten.
Gebruik geen hogedrukreinigers.

Voorbereiding
van de
ondergrond

Reinig het oppervlak met een droge borstel en indien
noodzakelijk met water (laat voldoende tijd om te
drogen alvorens Cetol WF 771 toe te passen).
Controleer de voegen en het uiteinden.
Schuren is niet noodzakelijk, behalve wanneer de
bamboe is vergrijsd en het moet worden opgefrist.
Verwijder losse bamboevezels bij niet-dragende
ondergronden door het gehele gebied te borstelen of
te schuren. Reinig vervolgens de ondergrond. Het te
behandelen oppervlak moet stofvrij, stevig en
schilderbaar zijn.

Verwerking

Bij het aanbrengen van watergedragen producten
moet de temperatuur van de omgeving, het materiaal
en het oppervlak tussen de 15°C - 25°C liggen.

Vakmanschap

Al het coating-onderhoudswerk moet op het hele
gebied worden uitgevoerd.
De uiteinden moeten bij elke applicatie worden gecoat.
Voor een afwerking zonder zichtbare overgangen
dienen elementen over de gehele lengte worden
gecoat (in de nerfrichting).

Meteen na gebruik met water, evt. met gebruik van
gangbaar huishoudelijk afwasmiddel of met ST 830
(reinigingsoplossing).

veiligheidsinformatieblad

actuele versie

Deze datasheet is gebaseerd op de AkzoNobel Cetol WF
771 documentatie. Kijk voor de meest actuele versie op de
website:
www.sikkens-wood-coatings.com, Downloads.

aanvullende opmerking

toepassingsmogelijkheden zo goed mogelijk te
omschrijven. Echter omdat individuele
omstandigheden (specifieke toepassing,
ondergrond en verwerking) buiten onze invloed
liggen, kan deze instructie niet bindend zijn.
In geval van twijfel dient u zich tot uw
leverancier te wenden.
Copyright © Niets uit deze tekst mag overgenomen worden
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MOSO
International BV or Sikkens Wood Coatings.
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