
	

	

Muurglad

                                   Voor het glad maken van beschadigde
en gestructureerde muren.

 Ook geschikt voor cellenbeton,
 glasweefsel en kaal beton.
 In twee stappen naar een gladde muur

	

�Voor het gladmaken van:
  -Muren met lichte beschadigingen (bijv. na het afsteken van behang).
  -Gestructureerde muren. Zoals structuurverf, sierpleister, granol, spachtelputz,
   spackondergronden, etc.
  -Muren van beton, gips- en cellenbetonblokken.
  -Muren met glasweefselbehang.
�Geschikt voor binnen. Niet geschikt voor buiten, vochtige ruimtes en muren met vochtdoorslag.

	
	

	
�Vult en egaliseert tot 2 mm in 1 laag. Meerdere lagen aan te brengen indien noodzakelijk.
�Makkelijk aan te brengen met de MuurGlad Roller en Strijker.
�Ideale basislaag voor schilderen en behangen. 
�Maximale laagdikte: 2 mm.
�Uitstekend schuurbaar. 
�Droogtijd: 8-12 uur (afhankelijk van de laagdikte, ondergrond, luchtvochtigheid en temperatuur).
�Na droging overschilderbaar met alle soorten muurverf of te behangen. 
�Kleur: wit. 
 
	



	
	

	

Voorbehandelen. 
�Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
�Vul gaten en beschadigingen dieper dan 2 mm eerst met een geschikt Alabastine vulmiddel. 
�Verwijder sterk uitstekende oneffenheden door deze weg te schuren of af te steken
  met een plamuurmes.
�Vul brede naden tussen bijv. Cellenbetonblokken (breder dan 2 mm) eerst met
  een geschikt Alabastine vulmiddel. 
�Verwijder loszittende stukken glasweefselbehang.
�Veegvast, poederende, slecht hechtende of gruizende ondergronden eerst vastzetten met
   Alabastine Xtra Voorstrijk Fixeer.
�Zuigende ondergronden eerst voorbehandelen met Alabastine Sneldrogende Voorstrijk.
�Nicotine- en lekkagevlekken eerste voorbehandelen met Alabastine Xtra Voorstrijk Vlekken.
�Geschilderde ondergronden (zoals latex) eerst licht opschuren en stofvrij maken.
�Gereedschap en handen reinigen met warm water.
�Opslag en gebruik niet beneden 5 °C.

Aanbrengen. 
�Benodigd gereedschap: MuurGlad Roller.
�Muurglad voor gebruik goed doorroeren. 
�Breng het product rechtstreeks uit de emmer aan op de muur met de MuurGlad Roller. 
�Verzamel voldoende pasta op de roller en breng het aan met een rustige rolbeweging. 
�Rol in verticale banen een oppervlak van 2 à 3 m2, verdeel de MuurGlad daarna met
  een horizontale rolbeweging. Eindig tot slot met een verticale rolbeweging voor
  het beste eindresultaat. 
�MuurGlad dient binnen 30 minuten na aanbrengen te worden gladgestreken!
  Dit is afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en type ondergrond. 
�Breng dus niet meer product aan dan dat u binnen 30 minuten kunt aanbrengen én gladstrijken.



	

	

Gladstrijken.
�Benodigd gereedschap: MuurGlad Strijker 
�MuurGlad kan direct en tot max. 30 minuten na aanbrengen worden gladgestreken. 
�Strijk met de MuurGlad Strijker eerst het onderste deel van de muur
   (± 50 - 100 cm) van beneden naar boven in verticale banen glad. 
�Strijk vervolgens het gehele oppervlak glad van boven naar beneden in verticale banen. 
�Let op: houd bij het strijken de MuurGlad Strijker altijd onder een kleine hoek
  met het handvat zo dicht mogelijk langs de muur. Oefen hierbij weinig druk uit. 
�Eventuele lichte strepen en andere kleine oneffenheden kunnen na droging zeer eenvoudig met 
  fijn schuurpapier weggeschuurd worden.
 
�Indien noodzakelijk (bijv. bij structuurondergronden) kunt u meerdere lagen aanbrengen
  met voldoende droogtijd tussen de lagen. 
�Na minimaal 6 uur kunt u een volgende laag op de hierboven beschreven wijze aanbrengen. 
�MuurGlad is na 8 - 12 uur volledig droog (afhankelijk van laagdikte, ondergrond,
  luchtvochtigheid en temperatuur) en klaar voor verdere afwerking (schilderen, behangen).

Gereedschap schoonmaken. 
�Gereedschappen schoonmaken met warm water.

Verbruiksindicatie per 5 ltr.
�Lichte beschadigde wanden= 6 m² 
�Glasweefselbehang= 5 m² 
�Spachtelputz (2 mm)= 2,5 m² 
�Gips- of Cellenbetonblokken= 7 m² 
�Structuurverf= 4,5 m² 
�Granol (3 mm)= 1,5 m²

�2.5 ltr, 5 ltr. en 10 ltr.


