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Kwarts

Omschrijving
Azet Kwarts is een decoratieve slijtvaste en weerbestendige structuurverf voor binnen en buiten. Met
dit product is het mogelijk om zowel een zeer fijne als een grovere structuur aan te brengen.

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

Toepassing
Azet Kwarts wordt toegepast als decoratieve structuurverf op gevels, wanden en plafonds van o.a.
beton, gipsplaten, gasbetonblokken en pleisterwerk. Met Azet Kwarts worden kleine oneffenheden en
haarscheurtjes in de ondergrond geëgaliseerd of gecamoufleerd. Azet Kwarts kan worden toegepast
op droge, goed hechtende ondergronden die stof- en vetvrij zijn gemaakt.
——————————————————————————————————————————–—————————–——–

Voorbehandeling






Losse delen en bladders geheel verwijderen.
Alg en mos verwijderen en de ondergrond behandelen met een “anti-mos” middel.
Poederende, vuile en vette ondergronden reinigen met Azet Expo.
Ondergronden met zogenaamde “veegvaste” muurverflagen afwassen tot dat deze niet meer afgeven.
Beschadigingen in buitengevels (scheuren, beschadigd voegwerk, e.d.) repareren en laten drogen.

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

Verwerking
Azet Kwarts wordt aangebracht op een droge ondergrond. Nieuw beton en metselwerk moeten zeer
goed droog zijn en vrij van salpeteruitslag. Gipsplaten, gasbetonblokken, poreus beton, metselwerk en reparatieplekken
voorstrijken met Azet Grondering W. (Het gebruik van een andere grondering kan onthechting van de Azet Kwarts tot
gevolg hebben) De ondergrond daarna voorzien van één laag Azet
Kwarts. Azet Kwarts mag buiten niet verwerkt worden bij kans op regen of vorst. Een te snelle droging
van Azet Kwarts moet worden voorkomen. Geforceerde droging door bijvoorbeeld felle zon of
verwarming kan krimpscheurtjes veroorzaken.

————————————————————————————————————————————————–————
Deze uitgave vervangt eventueel eerder verschenen technische informatiebladen 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 produktinformatie
omdat de toepassing, de verwerking en de omstandigheden bij aanbrengen van dit produkt veelal buiten onze beoordeling valt.

Primaat | Brederostraat 9 | 5216 JV ‘s-Hertogenbosch | t: 073 - 613 95 68 | e: info@azetverf.nl | I: www.azetverf.nl

Technische
produktinformatie
15.02

2/2

Kwarts

Technische gegevens
Verwerkingsvoorwaarden:
Verdunning:
Verwerkingsgereedschap:

Rendement
Droogtijd
Overschilderbaar

omgevings– en ondergrondtemperatuur minimaal 6°C
water
blokkwast, en/of structuurroller max 5% verdunnen
Wormpomp - opening 2-4 mm
Putzmeister
: 1-3 m² per liter
: 2 uur
: na 12 uur

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

Praktische informatie
Reiniging gereedschap
Opslag
Houdbaarheid
Verpakking
Kleur

Afwerking advies

Veiligheid

: met water direct na gebruik
: vorstvrij
: minimaal 1 jaar in ongeopende originele verpakking
: 10 liter emmers
: wit en lichte kleuren
Dit product heeft niet dezelfde witheid als muurverf waardoor de geleverde
kleur kan afwijken van de kleurstaal. Voor een hogere nauwkeurigheid van
de kleur adviseren wij u de Azet Kwarts af te werken met één van de Azet
muurverven. Deze afwerking zorgt bovendien voor minder vuilaanhechting
en een betere reinigbaarheid van het oppervlak.
: binnen Azet Plus of Azet Coat
: buiten Azet Cryl of Azet Pictormat
: donker kleuren Azet Cryl (binnen en buiten)
: raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Azet Kwarts
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