Vochtbestendige
EGALISEERPASTA
Voor het egaliseren van oneffenheden
en krassen in wanden en plafonds.
Vochtbestendig, zeer geschikt voor
natte ruimtes.
Voor het egaliseren van oneffenheden en krassen in wanden en plafonds.
Geschikt voor binnen en buiten, natte ruimtes of wanden met vochtdoorslag.
Toepasbaar op steen, beton, pleister- en stucwerk, cement, gipsplaten, etc.
Ideale voorbehandeling voor schilderen, tegelen of behangen.

Kant-en-klare soepele pasta, zeer lichte verwerking.
Vochtbestendig.
Egaliseert tot 3 mm in één laag.
Eenvoudig aan te brengen met de Alabastine spaan.
Eenvoudig glad te maken met de Alabastine strijker.
Gladde afwerking.
Overschilderbaar na: ca. 8 uur (afhankelijk van laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid).
Verbruiksindicatie: 15 kg is voldoende voor ongeveer 9 m² (afhankelijk van laagdikte en ondergrond).
Kleur: licht grijs.

VOORBEHANDELEN
Zorg dat de ondergrond schoon, droog, stof- en vetvrij is.
Vul gaten, naden en beschadigingen dieper dan 3 mm eerst met een geschikt Alabastine vulmiddel.
Zuigende ondergronden, licht poederende ondergronden of vlekken eerst voorbehandelen met
Alabastine Voorstrijk Alles-in-1 of een ander geschikte Alabastine Voorstrijk.
Geschilderde ondergronden (zoals latex) eerst licht opschuren en stofvrij maken.

AANBRENGEN
Product voor gebruik goed doorroeren.
Breng het product rechtstreeks uit de emmer met de Alabastine spaan.
Verdeel het product met de Alabastine spaan over de muur in een oppervlak van 2 à 3 m².
Product dient binnen 30 minuten na aanbrengen te worden geëgaliseerd! Breng dus niet
meer product aan dan dat u binnen 30 minuten kunt aanbrengen én gladstrijken. Dit is
afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en type ondergrond.
GLADSTRIJKEN
Vervolgens het aangebrachte product glad afwerken met de Alabastine Strijker.
Het product kan direct tot max. 30 minuten na aanbrengen worden gladgestreken.
Strijk eerst het onderste deel van de muur (+/- 50 – 100 cm) van beneden naar boven in
verticale banen glad.
Strijk vervolgens het hele oppervlak glad van boven naar beneden in verticale banen.
Eventuele lichte strepen en andere kleine oneffenheden kunnen na volledige droging
zeer eenvoudig worden weggeschuurd.
Indien noodzakelijk (bijv. bij structuurondergronden) kunt u meerdere lagen aanbrengen met
voldoende droogtijd tussen de lagen.
Na minimaal 8 uur kunt u een volgende laag op de hierboven beschreven wijze aanbrengen.
(afhankelijk van laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid).
Af te werken met de meest gangbare muurverven, behangsoorten en tegels.
Gereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm water.
Opslag en gebruik niet onder de 5°C.

15kg

