
Productinformatie

• Unieke elastische structuurverf.

•  Voorkomt en repareert blijvend alle haarscheur-
tjes en lichte oneffenheden.

•  Bepaal zelf uw afwerking: van fi jn tot grof.

Product
  Structuurverf 2 in 1 Elastische Structuurverf is een 

unieke, blijvend elastische structuurverf die haar-
scheurtjes permanent voorkomt en repareert, ook 
in werkende muren! Bovendien repareert het kleine 
oneffenheden. De professionele formule heeft een 
volle korrel, is extra duurzaam, goed dekkend en kan 
binnen én buiten worden aangebracht.

Verpakkingen
 4,5 kg (2,7 ltr.) voor ca. 6 m2.
 9 kg (5,4 ltr.) voor ca. 12 m2.

Toepassingen & Ondergronden
 Steen en beton.
 Spack (spuitwerk).
 Pleister- en stucwerk.
 Gips- en boardplaten.
 Voor binnen en buiten.

Eigenschappen
  Stofdroog na 3 uur. Na 12 uur (bij 20°C) volledig droog.
  Met de keuze van de structuurroller bepaalt u de uit-
eindelijke structuur: van fi jn tot grof.

  Eenvoudig op kleur te mengen met kleurpasta of op 
de mengmachine.

  Doorgaans in 1 laag dekkend.
  Op waterbasis.
  Reukarm.
  Kleur: wit, mat.

Gereedschap
  Aanbrengen met kwast of blokwitter. Daarna struc-
tuurroller.

 Gereedschap en spatten reinigen met warm water.

Technische gegevens
Type product : structuurverf op water  

sisab  
Min. verwerkingstemp. :  opslag en gebruik niet  

C˚5 nedeneb  
Verbruik :  1,3 m2 per kg
Droging :  3 uur, stofdroog
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Voorbereiding
 Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. 

 Verwijder loszittende delen.
 Gaten vullen met een geschikt Alabastine vulmiddel.
  Scheuren breder dan 1 mm vullen met Alabastine 
Flexibele Vuller.

  Sterk zuigende ondergronden (o.a. pleister- en stucwerk, 
spack (spuitwerk), gipsplaat) eerst voorbehandelen met 
Alabastine Voorstrijk Zuigende Ondergronden.

  Vlekken eerst voorbehandelen met Alabastine Voor-
strijk Vlekken.

  Elastische Structuurverf is gebruiksklaar en hoeft niet 
te worden verdund.

 Voor gebruik goed roeren.

Gebruiksaanwijzing
  Elastische Structuurverf met kwast of blokwitter ruim 
aanbrengen en verdelen.

  Werk in banen van 50 à 60 cm breed en altijd in verti-
cale richting.

  Daarna de structuurverf met de structuurroller van uw 
keuze over het oppervlak verdelen. De keuze van de 
structuurroller bepaalt de uiteindelijke structuur.

  Tot slot de structuur licht narollen in dezelfde richting.
 Gereedschap schoonmaken met warm water.
 Opslag en gebruik niet beneden 5˚C.

Tips en advies voor een optimaal gebruik
  Werk in banen van 50 à 60 cm breed en altijd in 
verticale richting, dit is belangrijk om een mooi en 
evenwichtig resultaat te krijgen.

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