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buiten/binnen
gebruiksklaar
kleurloos opdrogend
bijzonder diep doordringend en verstevigend
sneldrogend
voor sterk en ongelijkmatig zuigende ondergronden

Eigenschappen:
• buiten/binnen
• gebruiksklaar
• kleurloos opdrogend
• bijzonder diep doordringend en verstevigend
• sneldrogend
• voor sterk en ongelijkmatig zuigende ondergronden
Toepassingsgebied:
Grondering voor buiten en binnen voor het verstevigen en gronden van zandende, krijtende, poreuze, sterk en
ongelijkmatig zuigende minerale ondergronden. Het product zorgt ervoor dat de ondergrond niet meer zuigt en
maakt het daardoor mogelijk met dispersieverf op een eenvoudige manier gelijkmatige resultaten te bereiken.
Ondergronden:
Alle ondergronden moeten voldoende belastbaar, schoon, droog en stof- en vetvrij zijn. Geschikte ondergronden
zijn bijv. metselwerk, beton, pleisterwerk, gipskarton, rauhfaser en oude afwerkingen op dispersiebasis.
Drogen:
Overschilderbaar na ca. 12 uur. Lage temperaturen en een hoge luchtvochtigheid kunnen het droogproces
vertragen.
Verbruik:
De inhoud is voldoende voor ca. 6 m2 / l.
Gereedschap:
Platte kwast, plafondborstel of -kwast.
Voorbereiding:
De ondergrond moet schoon, droog, vast en zuigend zijn. Oude en losse verflagen met een spatel of borstel
volledig verwijderen. Oude lagen lijmverf en krijtende ondergronden moeten volledig worden afgewassen.
Verwerking:
Niet verwerken bij een lagere temperatuur dan +5 °C. Breng UNIVERSELE DIEPGRONDERING onverdund en
gelijkmatig op. Zorg ervoor dat er nergens te veel materiaal achterblijft, omdat er dan glansplekken ontstaan.
Behandel extreem sterk zuigende ondergronden 2 x.
Reiniging van het gereedschap:
Direct na de werkzaamheden met warm water en zeep.
Bewaren:
Koel, droog en goed gesloten. Ten minste houdbaar tot: zie de opdruk op de verpakking (1 l: ongeopend 2 jaar
houdbaar).
Afvalverwerking:
Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, inleveren bij een recyclingbedrijf. Deze verpakking is
gemaakt van polypropyleen (PP) en is recyclebaar. Verpakkingen met resten afgeven bij een verzamelpunt voor
oude verf volgens afvalcodenr. 080112 (conform EWC).

Technische Merkblad
Samenstelling:
Bindmiddel (kunststofdispersie), water, additieven, conserveringsmiddelen (benzisothiazolinon en pyrithionzink).
Bevat 1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op
verzoek verkrijgbaar.
EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010).
Dit product bevat max. 1 g/l VOC.
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