Technische
Informatie

Grundierfarbe WP
Gepigmenteerde grondverf op acrylaatbasis. 2:1 met water
verdunbaar. Ideaal voor de versteviging van de ondergrond, en
om vervolglagen van dispersieverf en kunstharspleister beter te
laten hechten.

Kleur:
Wit
Glansgraad
Mat
Dichtheid:
ca. 1,5
Bindmiddel:
Copolymere kunststofdispersie
Pigmentbasis
Titaandioxide, kwarts, addition
agents en spec. Vulstoffen.
Verpakking:
20 kg / 5 kg
Toepassing:
Buiten en binnen
Verdunning:
Met water 2:1 (2 delen
Grundierfarbe)
Opslag
Koel maar vorstvrij.
Reinigen van het gereedschap:
Direct na gebruik met water.
Verdraagzaamheid:
Niet met andere producten
mengen.
Droogtijd:
Ca. 12. uur droogtijd aanhouden.
Bij lage temperaturen
overeenkomstig langer.

Gemiddeld verbruik:
2
150 – 250 ml/m van het
onverdunde product. Voor een
exacte calculatie biedt het
aanbrengen van een testoppervlak
op het object zelf de grootste
garantie.

Ondergrondcondities:
De onder-grond moet schoon en
droog zijn en voldoende
draagvermogen hebben. De
richtlijnen van de VOB, deel C, DIN
18363, Abs. 3 dienen in acht te
worden genomen.

Geschikte kleurenpasta’s:
De in de handel gebruikelijke
meng- en volltonverven. Door de
toevoeging van kleurenpasta’s
veranderen de beschreven
eigenschappen.

Verwerking: Het materiaal kan
gestreken of gerold worden. Bij het
schilderen van grondlagen is het
aan te bevelen het materiaal met
halflang strijkgereedschap in de
ondergrond te strijken. Sterk
absorberende ondergronden
verlangen een iets sterkere
verdunning, waarbij Grundierfarbe
WP in ieder geval verdund moet
worden, omdat het om een
concentraat gaat. Kritische
ondergronden vooraf met een
product met oplosmiddel
verstevigen.

Temperatuurgrens:
5° C bij alle lucht- en
ondergrondomstandig-heden.
Eigenschappen:
Gepigmenteerde grondverf met
fijnmoleculair bindmiddel. De
waterige grondlaag bewerkt door
zijn vulstoffencombinatie stevige,
draagkrachtige en stroeve
oppervlakken. De afstelling van het
product garandeert niet alleen een
duidelijke dekkracht, maar biedt
bovendien ook een goede
indringing in de ondergrond.
Geschikte ondergronden:
Alle gebruikelijke, minerale
ondergronden (alle pleisters, beton,
metselwerk), vezelcement, hout en
houten werkstoffen, gips,
gipskarton, niet zuigende minerale
en organische oude verflagen. Ook
kunststoffen (vooraf een
proefstreek!) en NE-metalen.

Aanwijzingen voor de
verwerking:
Niet in de directe zon, bij sterke
wind of op warme ondergronden
verwerken.
S.v.p. voor de verwerking het
informatieblad over veiligheid
lezen!
EU-grenswaarde voor het VOCgehalte van dit product:
(Cat. A/a) 75 g/l (2007) / 30 g/l
(2010). Dit product bevat <1 g/l
VOC.
Bijgewerkt tot:
03.07

Algemene aanwijzingen:
Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuit- en sproeinevel niet inademen. Niet eten, drinken en roken tijdens de verwerking.
Tijdens de verwerking en het drogen goed ventiloeren. Bij contact met huid en ogen direct zorgvuldig met water af- of uitspoelen.
Niet in het riool, het oppervlaktewater of de bodem laten komen.
Aanwijzingen m.b.t. het afvoeren van vuil:

Verwijdering volgens de plaatselijk voorschiften. Ingedroogde resten kunnen met het huisvuil mee.

