DAKO VERF BV VERFFABRIEK

Tolstraat 16 7482 DB Haaksbergen Tel. (053) 5740131

EKLATANT GRONDVERF
Grondverf voor buiten en binnen op basis van alkydhars.

TOEPASSING:

Als grondverf voor buiten en binnen op nieuw hout en als hechtgrond voor buiten en
binnen over oude verflagen en goed uitziend schilderwerk.

KENMERKEN:

Opvallend goede vloeiing, zeer goede vulling en geeft een goed gesloten zacht glanzende
ondergrond, goede hechting op diverse ondergronden, vochtregulerend, gemakkelijk
verwerkbaar en goed schuurbaar.

BASISGEGEVENS:

Dichtheid
Kleur
Droogtijden bij 20°C en 65% RV:
Stofdroog
Overschilderbaar

ca. 1,4 kg./ltr.
wit en donkergrijs.

Relatieve luchtvochtigheid

maximaal 85%.

Praktisch rendement

1 liter op 10-12 m² bij kwast-applicatie
(afhankelijk van de kwaliteit en de vorm van de
ondergrond).
roller, kwast, luchtspuit, e.d.
ondergrond- en omgevingstemp. boven +5°C.
goed overschilderbaar met zichzelf en
alkydharsverven.
terpentine maximaal 5%.

Applicatiemethode
Minimale verwerkingstemperatuur
Overschilderbaarheid
Verdunning

na 120 minuten.
na 12 uur.

ONDERGRONDCONDITIE:

Droog, schoon en vetvrij.
Eventuele loszittende verfdelen verwijderen.

GEBRUIKSINSTRUKTIE:

Bij verwerking en droging voldoende ventileren.
De ondergrond moet goed droog zijn.
Op nog niet behandelde ondergronden alleen de eerste laag met 10% terpentine
verdunnen.
Reiniging gereedschap: direct na gebruik met terpentine.

Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.
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EKLATANT GRONDVERF
Vervolg

SYSTEMEN:

Nieuw werk:
De ondergrond vooraf stof- en vetvrij maken.
De eerste laag Eklatant Grondverf schraal opbrengen (met ca. 10% terpentine
verdunnen).
Volgende laag c.q. lagen onverdund opbrengen.
Na droging aflakken met een acryl- of alkydharsverf.
Oude intacte verf- en laklagen:
De ondergrond afwassen met ammoniakwater en/of goed schuren.
Intacte menielagen of primers zonodig ontvetten en/of schuren.
Eén laag Eklatant grondverf onverdund aanbrengen.
Na droging aflakken met een acryl- of alkydharsverf.
Gebarsten verf- en laklagen:
Oude lagen verwijderen met behulp van Dako Super Afbijtzalf o.b. en nawassen met
water.
Houtporiën uitboenen met Scotch Brite (medium) en water.
Verder behandelen als nieuw werk.

VERPAKKING:

Bussen van 375 cc, 750 cc en 2 liter.

HOUDBAARHEID:

In onaangebroken originele verpakking op een koele, droge plaats tenminste 24 maanden
houdbaar.

Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.

