Extra
VOORSTRIJK
Alles-in-1
Isoleert vlekken.
Fixeert poederende ondergronden.
Heft zuigende werking op.
Verbetert de Hechting.
Dekkend Wit

ŸTe gebruiken als voorbehandeling voor latex-, muur-, structuurverf en behang.
ŸGeschikt voor ondergronden zoals steen, beton en gasbeton,
pleister- en stucwerk, gipsplaten, baksteen, cement en kalkzandsteen.
ŸGeschikt voor binnen en buiten.

Ÿ baksteen, cement en kalkzandsteen.
Ÿ Verdund (1 op 2): zet poederende ondergronden vast zoals veegvast en witkalk.
Ÿ Verdund (1 op 3): heft de zuigende werking van de ondergrond op.
Ÿ Dringt diep in de ondergrond.
Ÿ Zorgt voor een betere en egalere dekking van de verf .
Ÿ Zorgt voor een zuiniger verbruik van muur- of structuurverf.
ŸBiedt optimale hechting; voorkomt bladders en loslaten van de verf.
ŸStofdroog na ca. 2 uur.
ŸOverschilderbaar na 15 uur (droogtijd is afhankelijk van temperatuur,
ondergrond en luchtvochtigheid).
ŸOnverdund: 1L is voldoende voor 10m² (afhankelijk van de ondergrond).
ŸVerdund (1 op 2): 1L is voldoende voor 20m² (afhankelijk van de ondergrond).
ŸVerdund (1 op 3): 1L is voldoende voor 25m² (afhankelijk van de ondergrond).
ŸKleur: wit.

ŸVoor gebruik ondergrond testen of voorstrijken noodzakelijk is. Ondergrond vochtig
maken met water (bv. met spons of plantenspuit). Alleen indien het vocht
nagenoeg volledig wordt opgenomen is voorstrijken noodzakelijk.
Ÿ Voorbereiding: niet te behandelen oppervlakken afdekken.
Ÿ Loszittende delen verwijderen.
Ÿ Reinig ondergrond. Zorg dat deze schoon, droog, stof- en vetvrij is.
Ÿ Vul gaten, scheuren en beschadigingen met een geschikt Alabastine vulmiddel.
Ÿ Voor het isoleren van vlekken: onverdund aanbrengen op en rondom de vlek.
Vervolgens de gehele muur en de vlek behandelen met verdund product
(1 deel Voorstrijk Alles-in-1 aanvullen met 3 delen water).
Ÿ Voor licht poederende ondergronden: Verdund aanbrengen
(1 volumedeel Voorstrijk Alles-in-1 aanvullen met 2 volumedelen water).
Ÿ Voor zuigende ondergronden: Verdund aanbrengen
(1 volumedeel Voorstrijk Alles-in-1 aanvullen met 3 volumedelen water).
Ÿ Aanbrengen met een kwast, blokwitter of kortharige vachtroller.
ŸGereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm water.
ŸOpslag en gebruik niet beneden 10°C.

Ÿ1ltr en 2.5 ltr

