MUURVERF
Sneldrogend

Al na 3 uur volledig droog.
Streeploos eindresultaat, in één laag dekkend.

ŸAlabastine Muurverf Sneldrogend is een sneldrogende watergedragen muurverf.
ŸDeze muurverf is eenvoudig aan te brengen zonder spatten en geeft een
streeploos mat eindresultaat.
ŸGeschikt voor beton, steen, schoon metselwerk, pleisterwerk, latex muurverf,
gipskarton, papierbehang, glasweefsel en glasvlies.
ŸGeschikt voor muren en plafonds.
ŸOok geschikt voor over spack- en spuitwerk.
ŸVoor binnen.

ŸSneldrogend; Na 3 uur volledig droog en overschilderbaar.
ŸKleur: wit / RAL9010
ŸOp een voorbehandelde ondergrond meestal in 1 laag dekkend.
ŸStreeploos eindresultaat, zonder aanzetten.
ŸStofdroog na ca. 1 uur (bij 20°C).
ŸOverschilderbaar na ca. 3 uur (bij 20°C).
ŸDroogtijd afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en ondergrond.
ŸRendement: 40 - 50 m² (8-10 m² per liter). Rendement is afhankelijk van de
ondergrond en applicatiemethode.
ŸReukarm.
ŸVerfbasis: acrylaat/waterbasis.

ŸOndergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
ŸVerwijder loszittende delen.
ŸVul gaten en scheuren met een geschikt Alabastine vulmiddel.
ŸZuigende ondergronden eerst voorbehandelen met Alabastine Voorstrijk Sneldrogend.
ŸVlekken eerst voorbehandelen met Alabastine Xtra Voorstrijk Vlekken.
ŸPoederende ondergronden vastzetten met Alabastine Xtra Voorstrijk Fixeer.
ŸVoor vochtige ruimtes adviseren wij gebruik te maken van Alabastine
2in1 Muurverf Badkamer en Keuken.
ŸDe muurverf is gebruiksklaar en hoeft niet verdund te worden.
ŸVoor gebruik de muurverf goed doorroeren.
ŸVoor het schilderen eerst de plinten, kozijnen en stopcontacten afplakken en
de vloer en meubels afdekken.
ŸStart eerst met het aanbrengen van de muurverf langs de kanten van het te
schilderen oppervlak. Doe dit met een kwast of blokwitter in een baan van
ongeveer 10 cm.
ŸBreng vervolgens de muurverf aan met een vachtroller. Doe dit eerst in horizontale
richting over een breedte van ongeveer 1 meter. Daarna met de vachtroller van boven
naar beneden werken voor een mooie egale kleur.
ŸAls het schilderwerk is voltooit direct het afplaktape verwijderen. Hiermee voorkomt
u beschadigingen in de zojuist aangebrachte muurverf.
ŸGereedschap schoonmaken met warm water.
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