Technische Fiche

Fijne renovatieplamuur, in poedervorm
•
•
•

Unieke aanhechting op niet absorberende ondergrond
Kan in grote hoeveelheden aangebracht worden zonder krimpen
Kan nat-in-nat verwerkt worden

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Binnenshuis op niet-absorberende ondergronden met oude lagen verf: satijnverf, glanslak, glazuur, olieverf!

•
•
•

Renovatie van satijnverf en glanslak, glazuur, olieverf...
Renovatie van relief- en textuurschilderwerk, enz.
Renovatie van behangpapier.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

•

Buitengewoon hechtingsvermogen op niet-absorberende ondergronden (oude glansverf, satijnverf...).
Het is niet nodig de ondergrond eerst te verwijderen.

•

Kan in een dikke laag aangebracht worden zonder krimp of scheuren op structuurverf, gouttelette of
onafgewerkte ondergronden. Het is niet nodig de ondergrond te egaliseren.

•

Gemakkelijk aan te brengen, een volgende laag kan aangebracht worden zonder te wachten tot de
vorige droog is.

•
•

Uitstekende hechting, hardheid en cohesie.
Dampdoorlatend.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND EN TOEPASSING

1.

2.

3.
4.

Ondergrond: De ondergrond moet droog en gereinigd zijn en vrij van stof en vet. Zeer absorberende
ondergrond verstevigen of bevochtigen. De metalen delen isoleren en beschermen met een primaire
anticorrosieve laag. Niet toepassen op permanent vochtige ondergrond.
Toepassing: Bij voorkeur mengen met een agitator, 1 kg poeder per 0,5 l water; het water toevoegen in
kleine hoeveelheden tot een homogene pasta zonder klonters bekomen wordt. Onmiddellijk gebruiken.
Na droging en schuren, ideaal om alle soorten verf en behang op aan te brengen.
Gereedschap: Truweel of spatel. Reinigen met water.
Bewaring: In de originele, gesloten verpakking, beschut tegen vorst, zon en vocht, minimum 12
maanden.

Technische Fiche

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Product
EN 16566 G3S2V0W0A0C0RB
Oplosbare polymeren in waterachtige toestand
Lavendelparfum
Ong. 0,70 g/cm3
± 1,0 kg poeder x m2 x mm dikte
Poeder
Wit. Verdraagt universele kleurstoffen.
< 200µ (fijn)

Definitie & Classificatie
Bindmiddel
Geur
Dichtheid
Consumptie
Vorm
Kleur
Korreldikte

Temperatuur
Verhouding
poeder/ water
Droogtijd
(23ºC – 65% vochtigheid)
Werktijd
Dikte per laag
Overschilderen
Reiniging van het materiaal

Toepassing
5 tot 30ºC
1 kg poeder - 0,5 L water
12 uur in laag van 5 mm
2 uur
15 mm
Na de droogtijd
Met water, onmiddellijk na gebruik

Verwijdering
Zie de overeenkomstige fiche met veiligheidsinformatie

BEWARING

Goed gesloten, beschut tegen vocht en extreme temperaturen.
Goed gesloten, beschut tegen vocht en extreme temperaturen.

VERPAKKING

Ref.
Verpakking
Pallet

70502-001
Zak 15 kg
48 zak

70502-003
Zak 25 kg
40 zak
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Deze technische fiche heeft tot doel ons cliënteel te informeren over de eigenschappen van ons product. De vermelde gegevens zijn gebaseerd op onze actuele
kennis. Toch kan deze informatie het uitvoeren van een voorafgaande test op elke ondergrond niet vervangen. Gezien de techniek permanent evolueert, raden
wij ons cliënteel aan alle nodige testen uit te voeren omwille van een mogelijke wijziging van één van de parameters en na te gaan of deze fiche niet werd
vervangen door een recentere uitgave.

