Warmwaterbestendige
TEGELGRONDVERF
2 Componenten grondverf
voor superieure hechting.
Eenvoudig af te werken met Alabastine
warmwaterbestendige Tegellak.
Zorgt voor een perfecte ondergrond voor het overschilderen van tegels en voegen in de douche,
rondom de badkuip en achter het fornuis.
Voor optimale hechting op gladde ondergronden.
Dit product is de ideale basis voor de Alabastine Warmwaterbestendige Tegellak.
Geschikt voor binnen.

Na afwerking met Alabastine Warmwaterbestendige Tegellak zijn tegels weer als nieuw.
Superieure hechting.
Kan zelfs op vloertegels.
Stofdroog na 3 uur.
Overschilderbaar na minimaal 16 uur en maximaal 72 uur met
Alabastine Warmwaterbestendige Tegellak.
750 ml is voldoende voor ca. 24 m².
Kleur: wit.

Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
Verwijder loszittende delen.
Vul gaten en scheuren in voegen en tegels eerst met Alabastine Voegen en Tegelrandreparatie.
Kalkaanslag zorgvuldig verwijderen met Alabastine Extra Krachtige Tegelreiniger.
Niet schoonmaken met water en/of ammonia
Voegen zorgvuldig reinigen met Alabastine Voegenreiniger. Niet schoonmaken
met water en/of ammonia.
Schimmels en zwarte aanslag verwijderen met chloor of soda.
Plak niet te behandelen delen zorgvuldig af.

Let op: Alabastine Warmwaterbestendige Tegelgrondverf en
Warmwaterbestendige Tegellak hechten niet op kit, daarom kit eerst verwijderen met
Alabastine Kit- en stickerverwijderaar. Daarna goed nawassen met water.
Na afwerking met de Warmwaterbestendige Tegellak een nieuwe kitlaag aanbrengen.
Zorg voor voldoende ventilatie.
Voeg de totale inhoud van Component B toe aan de inhoud van Component A.
Vervolgens minimaal 5 minuten doorroeren.
Het gemengde product 15 minuten laten staan.
Vervolgens nogmaals roeren. Het product is nu klaar voor gebruik.
Let op: maximale verwerkingstijd na vermenging is 2 uur (bij 20°C).
Aanbrengen met een lakviltroller voor het beste resultaat.
Op voegen en moeilijk bereikbare plaatsen het product eerst met een kwast aanbrengen.
Breng het product in een zo dun mogelijke, doorschijnende laag aan over zowel tegels
als voegen. Een dunne laag Warmwaterbestendige Tegelgrondverf geeft een betere hechting
van de eindlaag.
Spatten direct verwijderen met warm water.
Gereedschap schoonmaken met warm water.
Opslag en gebruik niet beneden 5°C.

750 ml

.

