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Branchegegevens

Haftgrund WP

Soort materiaal

Met water verdunbare grondverf, wit

Toepassingsgebied

Binnen en buiten. Met hoger dekvermogen Geschikt als gepigmenteerde
grondverf voor latere dispersieverflagen.
Goedkeuring conform richtlijn 2014/90/EU inzake uitrusting van zeeschepen.

Controle/overeenstemming
Tint

Wit

Glansgraad

Mat

Bindmiddelbasis

Acrylaat

Pigmentbasis

TiO2 en extender

Soort. gewicht

Ca. 1,3 +/- 0,2 g/cm³

Eigenschappen

Goed hechtend, verzepingsbestendig, milieuvriendelijk, geurarm.
Op emissie getest bouwproduct conform AgBB-schema 2015 en 2018. Zonder
problemen te gebruiken in ruimten, waar levensmiddelen geproduceerd resp.
behandeld worden.

Geschikte kleurpasta

In handel verkrijgbare kleurpasta

Droogtijd

Na 10 - 12 uur overschilderbaar, bij normale temperatuur en luchtvochtigheid

Verdunning

Water

Verwerkingsaard

Kwasten, rollen, spuiten

Verwerkingstemperatuur

Min. + 5 °C voor lucht en ondergrond

Materiaalverbruik

Ca. 150 - 200 ml/m²

Opslagruimte

Koel, echter vorstvrij

Reiniging van het
gereedschap

Direct na gebruik met water

Verpakking

2,5 l, 12,5 l

Systeemopbouw

In het bijzonder in acht te nemen: VOB, deel C, DIN 18363
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Voorbereiding van de
ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog en draagkrachtig zijn. Niet goed hechtende
oude verlagen volledig verwijderen.
Geschikte ondergronden:

Verwerkingsmethode

Buiten:

kalkmortelpleister (mortelgroep PII + III), zichtbetonvlakken,
zichtmetselwerk, kalkzandsteen

Binnen:

kalkmortelpleister (mortelgroep PII + III), zichtbetonvlakken,
zichtmetselwerk, celbetonvlakken, gipskarton

ZERO Haftgrund WP dient om het absorptievermogen van de ondergrond weg
te nemen. Dankzij de speciale pigmentatie is ZERO Haftgrund WP een
uitstekend hechtmiddel voor latere lagen.
Indien nodig verdunning met water, afhankelijk van de ondergrond. Ideaal in
combinatie met ZERO Q4 MattFinish, ZERO Wandmatt ES SLF of ZERO
Seidenglanz 480 SLF

EU-grenswaarden voor het
VOC-gehalte

Categorie: hWb-30 g/l (2010), dit product bevat < 1 g/l VOC

Opmerkingen
Vraag in moeilijke gevallen om advies. Raadpleeg RG veiligheidsinformatieblad!
Certificaat EG-onderzoekscertificaat (module B) en conformiteitsverklaring (DoC) alsook, indien nodig,
het nr. van de Amerikaanse kustwacht in ach nemen.
Niet met andere materialen mengen.
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