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Branchegegevens

Acryl Tiefgrund

Soort materiaal

Watergedragen grondverf, klaar voor verwerking, oplosmiddelvrij

Toepassingsgebied

Buiten en binnen

Tint

Droogt transparant op

Bindmiddelbasis

Fijndisperse kunstharsdispersie

Soort. gewicht

Ca. 1,0 +/- 0,1 g/cm³

Eigenschappen

De ondergrond verstevigend en het absorptievermogen regulerend. Op
emissie getest bouwproduct conform AgBB-schema 2015 en 2018. Zonder
problemen te gebruiken in ruimten, waar levensmiddelen geproduceerd resp.
behandeld worden

Droogtijd

Ca. 2 - 3 uur, overschilderbaar na circa 4 - 5 uur, afhankelijk van temperatuur
en weersomstandigheden

Verdunning

Indien nodig met schoon water

Verwerkingsaard

Kwasten, spuiten

Verwerkingstemperatuur

Min. + 5 °C voor lucht en ondergrond

Materiaalverbruik

Ca. 200 - 500 ml/m². Het precieze verbruik, in het bijzonder bij grote objecten,
moet op een proefvlak worden bepaald.

Opslagruimte

Koel, echter vorstvrij

Reiniging van het
gereedschap

Direct na gebruik met water

Verpakking

1 l, 5 l, 10 l

Systeemopbouw

In het bijzonder in acht te nemen: VOB, deel C, DIN 18363

Voorbereiding van de
ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog en draagkrachtig zijn. Niet goed hechtende
oude verlagen moeten volledig verwijderd worden. De ondergrond moet
worden voorbereid volgens de richtlijnen voor dispersieverflagen.
Geschikte ondergronden:

Verwerkingsmethode

EU-grenswaarden voor het
VOC-gehalte

Buiten en binnen, alle zuigende minerale
ondergronden

ZERO Acryl Tiefgrund dient om het absorptievermogen van de ondergrond
weg te nemen en deze te consolideren. Filmvorming op de grondverf moet
worden voorkomen (de grondverf mag niet glanzend blijven staan).
Categorie: hWb-30 g/l (2010), dit product bevat < 1 g/l VOC

Opmerking
Vraag in moeilijke gevallen om advies. Raadpleeg RG veiligheidsinformatieblad!
Dit technisch merkblad bevat de nieuwste informatie en steunt op onze ervaring. Bij elke nieuwe editie worden deze teksten
ongeldig. De inhoud doet geen contractuele relatie ontstaan. De verwerker/koper wordt niet vrijgesteld van de verplichting
om op eigen verantwoordelijkheid te controleren of het product geschikt is voor de voorziene toepassing. Bovendien gelden
onze termen en voorwaarden.
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