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Productinformatie

GLAZOL WBF VULGROND

Groep

: Watergedragen verven

Omschrijving

: Watergedragen, vullende grondverf voor binnen op basis van een
speciale acrylaat/alkyd-combinatie
Deze lijvige grondverf is uitstekend geschikt om in twee lagen de fijne
houtnerf op te vullen

Eigenschappen

: -

Toepassing

: GLAZOL WBF vulgrond is uitstekend geschikt om met de kwast
smalle of ronde voorwerpen, zoals ramen, kozijnen, latten en lijsten
of andere moeilijk te plamuren voorwerpen glad af te werken.

Werkschema

: Onbehandeld hout:
- grondig schuren, reinigen en ontvetten.
- gronden met GLAZOL WBF vulgrond, verdund met 0-7% water.
- overgronden met onverdunde GLAZOL WBF vulgrond.
- afschilderen met GLAZOL watergedragen lakken.

Uitstekende vulling
Grondverf en kwastplamuur in één
Goede dekking
Prima vloeiing
Goede schuurbaarheid
Soepele verwerking met kwast of verfroller
Waterverdunbaar
Geurarm
Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan arbo

Behandeld hout:
- grondig schuren, reinigen en ontvetten.
- gronden en overgronden met (onverdunde) GLAZOL WBF
vulgrond.
- afschilderen met GLAZOL watergedragen lakken.
Opmerking

: - Om zakken te voorkomen GLAZOL WBF vulgrond op verticaal werk
goed verdelen.

Verpakking

: 1 en 2,5 liter

TECHNISCHE GEGEVENS
Verwerking
: Prima verwerking met kwast of verfroller
Verwerkingsomstandigheden : Verwerkingstemperatuur: 10 – 30° C
Relatieve vochtigheid: max 85%
Droogtijden
: Bij 20 C, 65% RV en een natte laag van 100 micron:
- Stofdroog
: 3 uur
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Overschilderbaar

:

Vaste stofgehalte

:

Dichtheid
Reinigen gereedschap
Verdunning
Hechting

:
:
:
:

Rendement
Glansgraad
Dekkend vermogen
Houdbaarheid

:
:
:
:

Kleur

:

08-05-15

- Kleefvrij
: 4 uur
- Overschilderbaar
: 16 uur
GLAZOL WBF vulgrond is overschilderbaar met zowel
watergedragen als conventionele lakken.
Wit product: 70% (m/m)
53% (v/v)
3
1,60 kg/dm
Water
Water
Goede hechting op grondig gereinigde, ontvette en geschuurde
ondergrond.
2
ca. 5 m per liter
mat
Goed
Tenminste 1 jaar houdbaar indien opgeslagen op een droge plaats in
goed gesloten verpakking.
Wit en uit wit afgeleide kleuren.
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