
Omschrijving:
Een voorstrijkproduct voor sterk zuigende
ondergronden als b.v. gasbeton, op basis van
kunsthars-dispersie. Voor binnen.

Toepassing:
Bedoeld om sterk zuigende ondergronden voor
te behandelen om zo het verbranden van de
gips te voorkomen.

Eigenschappen:
- Neemt de zuiging weg
- Voorkomt het verbranden van de aan te
brengen gipslaag.
- Gemakkelijk te verwerken.

Kleur:
Licht geel.

Verwerking:
Goed roeren voor gebruik. Afhankelijk van de
zuiging van de ondergrond, verdunnen met
water in de verhouding 1:2 of 1:3. Gelijkmatig
aanbrengen met een vachtroller, blokkwast of
spuit.

Verbruik:
Ca. 100 ml / m2, afhankelijk van de zuiging van
de ondergrond.

Droogtijd bij 23°C. en rel. vochtigheid 65%:
Ca 3 uur. Het Grondeermiddel moet helemaal
droog zijn voordat er een stuclaag kan worden
aangebracht. Niet langer dan 24 uur wachten.

SYSTEEM-OPBOUW

Ondergrond:
De ondergrond moet vlak, schoon, droog, stof-
en vetvrij zijn. Scheuren en barsten repareren.
Loszittende en onstabiele lagen verwijderen
en/of herstellen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Kunsthars-dispersie

Pigmenten: Fijne vulstoffen

Oplosmiddel: Water

PVC: 36%

Vaste
bestanddelen: 47% in gewicht

S.G.: Ca. 1,250

Viscositeit: 50 Poise
Brookfield SP6/50rpm

Glansgraad: Mat

VOC gehalte <20 gr/l

Tint: Licht geel

Verdunning: Water

Gevarenklasse:
Buiten bereik van kinderen bewaren. Uitsluitend
op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
In geval van inslikken, onmiddellijk een arts
raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Reinigen
gereedschap: Water en zeep

Prestaties:
Voorkomt het “verbranden” van gips bij sterk
zuigende ondergronden.

Opslag:
Min. 12 mnd. in goed gesloten originele verpak-
king op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen:
Niet verwerken bij temperaturen lager dan
+5°C. Vers gecementeerde ondergronden mini-
maal 6 weken laten uitharden.

Restanten:
Restanten afgeven bij de inzameldienst voor
chemisch afval.
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De doeltreffendheid van onze systemen is
gebaseerd op materiaal-ontwikkelingen van
de grondstoffenleveranciers en onze praktijk-
ervaringen. Desondanks kunnnen wij niet
zondermeer aansprakelijk zijn voor het volgens
die systemen vervaardigde werk, daar het
uiteindelijk resultaat mede bepaald wordt
door de staat van de ondergronden en andere
faktoren, die buiten onze controle vallen.
Met deze uitgave zijn eerder verschenen
technische merkbladen ongeldig.
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