
Omschrijving 
Azet Voorstrijk Dekkend is een gepigmenteerd voorstrijkmiddel op basis van een zeer fijn gedispergeerd 
acrylaat bindmiddel. De voorstrijk  vermindert de zuiging  van de ondergrond en draagt bij aan de dekking. 
Azet Voorstrijk Dekkend zorgt voor een verbeterde hechting en egalere droging van de afwerklaag. 

 

Toepassing  
Azet Voorstrijk Dekkend wordt binnen toegepast op 
licht zuigende ondergronden. Het hoogwaardige bind-
middel zorgt voor een uitstekende penetratie in de 
ondergrond waardoor dit product een zeer goede ba-
sis vormt voor de afwerking met één van de Azet 
muurverven.  
Geadviseerd systeem op een schone en droge onder-
grond: 1 x behandelen met een laag Azet Voorstrijk 
Dekkend en afwerken met een laag van één van de 
Azet  muurverven. Om in één laag af te kunnen werken 
dient de kleur van de Voorstrijk Dekkend afgestemd te 
zijn op de kleur van de afwerklaag.  
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Voorbehandeling 
 Losse delen geheel verwijderen. 
 Stofvrij maken. 
 De ondergrond reinigen en ontvetten  

Technische informatie 
Verwerkingsvoorwaarden:  omgevings– en ondergrondtemperatuur minimaal 7°C /R.V. < 85%  

vochtgehalte in de ondergrond maximaal < 4% 
na verwerking ventileren (een te lange droogtijd kan schadelijk zijn voor de  
ondergrond en dit product). 

Verdunning:    tot 5% met schoon water 
Verwerkingsgereedschap:  kwast  
     vachtroller  
     Airless  spuitapparatuur; eventueel met luchtondersteuning (spuittip 0,019”) 
Rendement:    6 - 8 m² per liter  
Overschilderbaar :   na  12 uur   
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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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Verwerking 
Azet Voorstrijk Dekkend wordt  aangebracht op 
een droge ondergrond. Het product voor gebruik 
goed roeren. Verwerking met vachtroller of 
Airless  spuitapparatuur; eventueel met luchton-
dersteuning. Na het aanbrengen zorgen voor vol-
doende ventilatie om de droging te bevorderen. 

Afwijkend advies 
In de volgende gevallen adviseren wij Azet  
Grondering W i.p.v. Azet Voorstrijk Dekkend 
 Bij sterk zuigende en/of licht poederende 

ondergronden. 
 Bij afwerking in donkere kleuren 
In deze gevallen is het noodzakelijk om de gron-
dering W af te werken met twee lagen Azet 
muurverf. 
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Praktische informatie  
Reiniging gereedschap:  met (warm water) direct na gebruik. 
Opslag:  koel en droog (vorstvrij!) 
Houdbaarheid:  tenminste 1 jaar in ongeopende originele verpakking. 
Verpakking:  5 + 10 ltr. emmers 
Kleur:  wit en lichte kleuren uit wit  
Veiligheid:  raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Azet Voorstrijk Dekkend. 
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Veiligheid 
Lees voor gebruik altijd het veiligheids informatieblad (VIB) Het VIB ontvangt u bij de eerste aanschaf van uw 
leverancier. Mocht u het VIB niet (meer) in uw bezit hebben, vraag er dan naar bij uw leverancier of down-
load deze op www.azetverf.nl 
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