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Rosco TV Paints bieden maximale en minimale reflectiewaarden om te voldoen aan de gevoelige
contrastvereisten voor standaard televisie- en videosystemen.
TV White is een licht neutraal grijs dat voldoet aan de specificaties voor een reflectie van 60%,
de maximale helderheid voor gebruik bij het balanceren van video's. TV Black is een rijk
matzwart dat voldoet aan specificaties voor 3% reflectantie, de minimale helderheid die bedoeld
is voor verzending.

FINISH:   Matte.

OPLOSMIDDEL:   Water.

BINDERSOORT:   Vinyl Acryl.

VERDUNNING:   Gebruik het blik recht uit het blik. Verdun indien nodig tot 10% met water.

OPPERVLAKTE VOORBEREIDING:   Oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van vuil en vet zijn. Boor poreuze
oppervlakken, behalve stoffen, met Rosco Tough Prime. Als u een nieuw pleisteroppervlak schildert, plakt u eerst de
muur met een in de handel verkrijgbare primer / verzegelaar voor ruw gips. Gebruik dan Rosco Tough Prime als een
laatste voorbereiding.

TOEPASSING:  Roer de inhoud voor gebruik  . Niet schudden. Aanbrengen met een kwast, roller of spuitpistool.
Aanbrengen in dunne, gelijkmatige, gelijkmatige lagen met een kwast of roller van goede kwaliteit. Gebruik
overlappende streken, met een natte rand. Verander de richting van de roller vaak om patronen en strepen te
voorkomen.

FILM THICKNESS: 2 mil. Dry Film.

VOC CONTENT: Max 50g/L.  
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COVERAGE: Appx 300 sq. ft. per gallon.

AVG. DRY TIME: AT 75°F (24°C) Dries to the touch in 30 minutes. Can be re-coated in 1-2 hours.

CLEAN-UP: Soap and water.

SHELF LIFE: Minimum 24 months.

PACKAGING: 1 Gallon (3.79L)

CAUTIONS: Do not apply when surface or air temperatures are below 50°F. Keep from freezing. Avoid
prolonged contact with skin or breathing of spray. Do not take internally. Use adequate ventilation. KEEP OUT
OF REACH OF CHILDREN.

All technical data, recommendations and service are accurate to the best of our knowledge. Rosco assumes no
responsibility for the results obtained or damage incurred from use by the buyer in whole or in part since method of
application and its use is beyond our control.

Product Numbers

150 05735 0128 TV White - Gallon

150 05740 0128 TV Black - Gallon


