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INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

VERDUNNING EN APPLICATIE

Kwast: Indien nodig verdunnen met synthetische thinner.
Roller: De eerste laag bij voorkeur met de kwast aanbrengen, eventueel wat verdunnen met synthetische 
thinner.
Luchtspuit: Indien nodig verdunnen met synthetische thinner.
Airless spuit: Verdunnen met +/- 10 - 20% synthetische thinner.
Nozzle: 018 / Druk: 200 bar.

APPLICATIE CONDITIES

Aanbrengen in een droge en goed verluchte omgeving.

Reiniging:  synthetische thinner.

OPMERKINGEN

•	 Bij gebruik in zwembaden, vooral tijdens het airless verspuiten, is het aangeraden een masker te 
dragen wegens de beperkte ventilatie.

•	 Zwembaden en andere onderwatertoepassingen mogen na behandeling met Reaxyl® Poolpaint 
pas gevuld worden na minimaal 14 dagen uitharden. Te vroeg contact met water kan vroegtijdig 
verkleuring , verkrijting en blaasvorming veroorzaken.

•	 Oude coatings alleen behandelen indien deze in goede conditie en compatibel zijn. In geval van 
twijfel dient eerst een test uitgevoerd te worden.

•	 Het bouwkundig ontwerp van het zwembad dient in overeenstemming te zijn met de desbetreffende 
bouwkundige vereisten.

•	 De chemische balans van het zwemwater dient in balans te zijn (Ph, water hardheid, alkaliteit, enz.).
•	 Speciale waterbehandelingsmethode (zout, ozon, enz,.) dienen vooraf gecontroleerd te worden op 

mogelijke aantasting van het coatingsysteem.
•	 Een specialist in zwembadwaterbehandeling dient vooraf geraadpleegd te worden voor nadere 

informatie voordat het coatingsysteem wordt aangebracht.

VEILIGHEID

Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

OPSLAGSTABILITEIT

5 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed 
geventileerde ruimten, niet in de volle zon en bij temperaturen tussen 5° en 35°C.
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Beschrijving

Reaxyl® poolpaint is een zuurbestendige verf op basis van chloorrubber met een zeer goede weerstand 
tegen inwerking van het water. Het is tevens UV stabiel.

Ondergrond voorbereiding: 
Aanbrengen zonder primeronderlaag op een oude chloorrubberverf (na reiniging) of op een uitgeharde en 
droge betonondergrond (maximum vochtgehalte 5%).
Let wel: vermits Reaxyl® poolpaint geen waterdichtingsproduct is moet de betonondergrond waterdicht zijn.
Om dit te verwezenlijken dient de ondergrond eerst gerepareerd en uitgevlakt worden met PCI Nanocret® R2.
Waarna deze waterdicht gemaakt wordt met PCI Seccoral® 2K Rapid.
Zie onze catalogus op www.cruysberghs.be.

REAXYL® Poolpaint
Materiaal basis:   Chloorruberlak
Vormgeving:   Zijdeglans (glansgraad +/-47% bij 60°) 
Kleur:   Wit, azuurblauw, watergroen, parelgrijs 
Soortelijk gewicht:  1,2 - 1,3 g/cm³ 
Vaste stof gehalte:   In volume: 28 - 33 %
   In gewicht: 49 - 56 %
Aanbevolen	laagdikte:		 Natte	film:	+/-	165	micron	(verbruik:	6	m²/l)
	 	 	 Droge	film:	+/-	50	micron	(verbruik:	6	m²/l)
Vlampunt:   >39°C
VOC-gehalte:   Max. 640 g/l
Droogtijden   bij 20°C/60% r.v.
Kleefvrij:    1½ uur
Hanteerbaar:   3 uur
Overschilderbaar:   24 uur
Uitgehard:   12 dagen
Rendement
Theoretisch:		 	 2	lagen	van	+/-	6	m²/l	per	laag
Praktisch:   Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de onder- 
   grond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220).

Technische gegevens

Waarschuwing:
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in 

het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur en hete oppervlakken. Niet 

roken. Inademing van damp of spuitnevel vermijden. Voorkom lozing in het milieu. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde 

kleding onmiddellijk uittrekken. Spoel de huid af met water of neem een douche. Indien u zich onwel voelt: een arts raadplegen. Op een 

goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Achter slot bewaren. Inhoud en container 

afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving. 

Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. VOS voor gebruiksklare 

mengsels: niet van toepassing.
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