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Grondlak Excellent

Omschrijving
Candor grondlak excellent is een hoogwaardige grondlak op basis van gemodiﬁceerde alkydhars. De grondlak
dekt uitstekend en is vochtregulerend. Candor grondlak excellent is zeer weerbestendig en kan als ‘overstaan’
grondlak worden ingezet.
——————————————————————————————————————————–———————————

Voorbehandeling
•
Losse delen geheel verwijderen.
•
De ondergrond reinigen en ontve)en met Azet
Expo.
•
Nawassen met schoon water.
•
Ondergrond mat schuren.
•
Stofvrij maken.

————————————————————–—

Toepassing
Candor grondlak excellent wordt buiten toegepast op
kaal hout en op goed hechtende oude alkydhars verﬂagen. Toepassing van Azet Grondlak excellent onder
één van de Azet aﬂakken zorgt voor een op%maal eindresultaat en een grote duurzaamheid van het verfsysteem.

Verwerking
Candor grondlak excellent wordt aangebracht op
een droge ondergrond. Het product voor gebruik
goed roeren. Op kaal hout 2 lagen aanbrengen. Tussen de lagen schuren met ﬁjn schuurpapier. Op oude intacte verﬂagen 1 laag Candor grondlak excellent aanbrengen.

————————————————————————————————————————————————–—————

Technische gegevens
Verwerkingsvoorwaarden:
Verdunning:
Verwerkingsgereedschap:

Rendement:
Stofdroog:
Overschilderbaar :

omgevingstemperatuur minimaal 5°C /R.V. < 85%
vochtgehalte in het hout < 18%
evt. met 2% aromaatvrije terpen%ne
kwast - niet verdunnen
kortharige lakroller - niet verdunnen
airless-spuit - evt. 3 - 5 % verdunnen
12 m² per liter
na 3 uur
na 24 uur

———————————————————————————————————————————————–——————

Praksche informae
Reiniging gereedschap:
Opslag:
Houdbaarheid:
Verpakking:
Kleur:
Veiligheid:

met terpen%ne direct na gebruik.
koel en droog
2 jaar in ongeopende originele verpakking.
1 en 2½ liter blikken
kan in wit en alle kleuren
raadpleeg het veiligheidsinforma%eblad van Candor Grondlak Excellent.

————————————————————————————————————————————————–————
Deze uitgave vervangt eventueel eerder verschenen technische informa%ebladen van dit produkt. Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder
voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden op grond van de gegevens uit deze technische produk%nforma%e
omdat de toepassing, de verwerking en de omstandigheden bij aanbrengen van dit produkt veelal buiten onze beoordeling valt.
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