Technische
produktinformatie
20.02

1/1

Grondering-W

Omschrijving
Azet Grondering-W is een waterverdunbaar voorstrijkmiddel voor buiten en binnen op basis van een acrylaat
bindmiddel. Grondering-W is alkalibestendig en oplosmiddelvrij.
——————————————————————————————————————————–—————————–——–

—————————————————

Toepassing

Azet Grondering-W wordt buiten en binnen toegepast op
ondergronden waarvan de zuiging moet worden verminderd
voordat een muurverf of structuurverf wordt aange- bracht.
Mogelijke ondergronden zijn o.a. sierpleisters, gips
(kartonplaten), gasbeton, kalkzandsteen, asbestcement en
beton. Azet Grondering W wordt ook toegepast om reparatieplekken voor te strijken voordat deze afgewerkt worden.
Oppervlakken die “zanderig” of licht poederend zijn worden
door Grondering W verstevigd. Voor het vastzetten van veegvaste muurverflagen adviseren wij een oplosmiddelhoudende fixeergrond te gebruiken.

Voorbehandeling
•
•
•

Losse delen en bladders geheel verwijderen.
Algen en mos verwijderen en de ondergrond behandelen met een “anti-mos” middel.
Poederende, vuile en vette ondergronden reinigen
met Azet Expo.

Verwerking
Azet Grondering-W wordt aangebracht op een droge ondergrond.

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

Technische gegevens
Verwerkingsvoorwaarden
Verdunning
Verwerkingsgereedschap

Rendement (theoretisch)
Droogtijd
Overschilderbaar

: omgevingstemperatuur minimaal 5ºC
ondergrondtemperatuur minimaal 5ºC
: onverdund aanbrengen
: blokkwast
: roller
: lagedruk spuit
: airless spuit ( nozzle 0,011” – 0,015” en een druk van 180 bar)
: 5 - 10 m² per liter (zeer sterk afhankelijk van de zuiging van
de ondergrond)
: 1 uur
: na 6-10 uur (sterk afhankelijk van de zuiging van de ondergrond, de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid.)

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

Praktische informatie
Reiniging gereedschap
Opslag
Houdbaarheid
Verpakking
Kleur
Veiligheid

: met water direct na gebruik
: vorstvrij
: minimaal 1 jaar in ongeopende originele verpakking
: cans van 5 liter
: melkwit in de can; droogt echter kleurloos op
: raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Azet Grondering W

————————————————————————————————————————————————–————
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.
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