Productinformatie

Muurverf 2 in 1

Vochtige Muren
• Speciale 2 in 1 muurverf.
• Bespaart tijd: voorstrijk en muurverf in 1.
• Voorkomt en bestrijdt vochtdoorslag en vochtplekken.
• In 1 laag dekkende muurverf.
• Afwasbaar.

Product

Muurverf 2 in 1 Vochtige Muren is een unieke muurverf met ingebouwde vochtwerende voorstrijk die
direct op vochtige muren kan worden aangebracht.
Zonder voorbehandeling! U bespaart dus veel
tijd en bent tegelijkertijd verzekerd van het beste
resultaat voor uw muur of plafond.

Gereedschap

Aanbrengen met kwast. Daarna kwast of vachtroller.
Gereedschap en spatten reinigen met terpentine.

Technische gegevens
Type product

Min. verwerkingstemp.

Verpakkingen

2,5 ltr. voor ca. 20 m2.

Verbruik
Droging

Toepassingen & Ondergronden

Kleur

Steen en beton.
Stucwerk (op cementbasis).
Pleisterwerk (op cementbasis).
Voor binnen.

Eigenschappen

Stofdroog na 4 uur. Na 24 uur (bij 20°C) geheel droog.
Uitsluitend bovengronds en binnen te gebruiken.
Eenvoudig op kleur te mengen met kleurpasta of op de
mengmachine.
Doorgaans in 1 laag dekkend.
Terpentine verdunbaar.
Kleur: wit, mat.

LET OP:

Bij zeer vochtige wanden adviseren wij om eerst bouwkundige gebreken of beschadigingen te herstellen. Bij
grote schade kan Alabastine Muurverf & Voorstrijk
Vochtige Muren slechts als tijdelijke oplossing dienen.

www.alabastine.nl

: vochtisolerende muurverf op oplosmiddel basis
: opslag en gebruik niet
beneden 5°C
: 8 m2 per liter
: 4 uur, stofdroog
: 24 uur, volledig droog
: wit, mat

Voorbereiding

Ondergrond moet schoon en vetvrij zijn.
Maak de ondergrond zo droog mogelijk. Bijvoorbeeld
met een haarföhn.
Verwijder loszittende delen, poederende lagen, schimmels, kalkaanslag en zoutresten.
Gaten en scheuren vullen met een geschikt Alabastine
vulmiddel op cementbasis.
De muurverf is gebruiksklaar en hoeft niet te worden
verdund.
Voor gebruik goed roeren.

Gebruiksaanwijzing

Voor het beste vochtwerende resultaat aanbrengen in
twee lagen.
De eerste laag aanbrengen met kwast, zo worden alle
poriën goed gevuld.
Na minimaal 24 uur de tweede laag aanbrengen met
kwast of vachtroller.
Gereedschap schoonmaken met terpentine.
Opslag en gebruik niet beneden 5°C.

Tips en advies voor een optimaal gebruik

Werk altijd nat in nat: de verf mag niet opdrogen voordat
u verder schildert.

www.alabastine.nl

