Technische
Informatie

Sperrgrund
Waterverdunbare grondverf op reinacrylbasis met zeet goede hecht en islerende
eigenschappen door kationische technologie.

Kleur:
wit
Glansgraad:
mat
Dichtheid:
ca. 1,430
Bindmiddel:
Kationische reinacryl
Pigment basis:
Titaandioxide
Verpakking:
10 L / 2,5 L
Toepassingsgebied:
Buiten en binnen
Opslag:
Koel, maar vorstvrij
Reiniging:
Direct na gebruik met water
Verdraagzaamheid:
Niet met andere producten
vermengen
Droogtijd:
Ca. 24 uur laten drogen, bij koude
temperaturen vanzelfssprekend
langer laten drogen.
Gemiddelde verbruik:
Ca. 90 – 100 ml/m². Voor een
axacte calculatie bied een proefvak
op het object de beste garantie.
Geschikte mengverf:
Niet mlgelik op kleur te maken.
Temperatuurgrens:
5° C voor alle lucht en
ondergrondomstandigheden.

Eigenschappen:
Goede isolerende werking bij
nicotine en waterkeringen,
isolerend bij inhoudstoffen en
andere substanties in de
ondergrond. Op waterbasis dus
onschadelijk en milieuvriendelik.
De verf is spanningsarm, waterdampdoorlatend, reukarm en goed
schuurbar. Als Isolatielaag voor
navolgend behangerswerk en als
grondlaag met zeer goede
hechtende eigenschappen in te
zetten.

aanbrengen.
Voor de verwerking a.u.b. eerst
het veiligheidsblad lezen!
EU- grenswaarde voor het VOCgehalte van dit product:
(Cat.A/g) 75 g/l (2007) / 30 g/l
(2010)). Het product bevat max. <
1g/l VOC
Voorwarden
02.06.

Geschikte ondergronden:
Alle gebruikelijke minerale
ondergronden (alle sierpleister,
beton, metselwerk), vezelcement,
hout en MDF, gips, gipskarton, niet
zigende minerale en organisch
bestaand schilderwerk evenals
kunststoffen,, NE-metalen, glas en
keramiek (vooraf een proef zetten).
Ondergrondcondities:
De ondergrond moet schoon,
droog en draagkrachtig zijn. De
richtlijnen van deVOB, deel C, DIN
18363, par. 3 in acht nehmen.
Verwerking:
Het meteriaal kan gerold of met de
kwast aangebracht worden. Als die
isolerende werkeing niet voldoet,
een tweede laag aanbrengen met
een tussentijd van 24 uur, omdat
anders de isolerende
eigenschappen beïnvloed kunnen
worden.
Opmerking:
Speciaal bij verwerking buiten
tegen vocht beschermen, daarom
kort ha het aanbrengen van de
grondlaag de afwerklaag

WGK: 1
Algemene aanwijzing:
Buiten het bereik van kinderen houden. Spuit en sproeinevel niet inademen. Niet eten, drinken en roken tijdens de verwerking. Tijdens de
verwerking en droging goed ventileren zorgen. Bij kontakt met huid of ogen direct grondig met water af- of uitspoelen. Niet in het riool, het
oppervlakte water of de bodem laten vloeien.
Afvalverzorging:
Niet in gootsteen of vuilnisbak leeggooien. Afvalverwerking volgens richtlijnen van der overheid. Ingedroogde verfrestanten kunnen met het
huisafal afgevoerd worden.
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