
Omschrijving 
Azet Wandvernis is een watergedragen transparante muurafwerking op basis van een zelfvernettende acrylaat.  
Azet Wandvernis zorgt voor een zijdemat en uitstekend reinigbaar oppervlak. 

 

Toepassing  
Azet Wandvernis wordt binnen toegepast op wanden met 
stukadoorswerk, glasweefsel, muurverf, etc. Geschikt voor 
de bescherming van wanden in intensief gebruikte 
(openbare) ruimtes zoals scholen, kantoren, ziekhuizen, 
theaters, hotels, etc. Maar ook in woonhuizen boven de 
aanrecht, rond wastafels, etc. 
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Voorbehandeling 
• Losse delen geheel verwijderen. 
• Stofvrij maken. 
• De ondergrond reinigen en ontvetten  
 

Technische gegevens 
Verwerkingsvoorwaarden :  omgevingstemperatuur minimaal 5 graden/ relatieve luchtvochtigheid <85% 
Verdunning :  niet verdunnen 
Verwerkingsgereedschap :  roller 
Rendement   :  8 - 10 m2 per liter, sterk afhankelijk van  de ondergrond.  
Overschilderbaar   :  na 12 uur  

Praktische informatie  
Reiniging gereedschap  : met (warm water) direct na gebruik. 
Opslag : koel, droog  en vorstvrij 
Houdbaarheid : tenminste 1 jaar in ongeopende originele verpakking. 
Verpakking : 1 - 2,5 - 5 - 10 liter verpakkingen 
Kleur : transparant zijdemat  
Veiligheid : raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Azet Wandvernis. 
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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.  

Wandvernis Technische  
produktinformatie 
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Verwerking 
Voor gebruik en tijdens de verwerking regelmatig 
omroeren. Azet Wandvernis wordt onverdund aan-
gebracht met roller op een schone en egaal zuigen-
de ondergrond. 

Opmerking: 
• Zorg dat  de Azet Wandvernis goed verdeeld 

wordt. Bij niet goed verdelen kunnen er bonte 
vlekken ontstaan.  

• Nooit ‘bijvlekken’, maar altijd het gehele oppervlak 
behandelen 

• Het besnijden en het behandelen van de grote 
vlakken moet altijd ‘nat in nat’ gebeuren. 

• Het optimale matte resultaat wordt bereikt na het 
aanbrengen van 2 lagen. 


