
	

	

GRONDVERF
Binnen Grijs
                               Voor houten ondergronden zoals deuren

      en kozijnen.
      Sneldrogend. Overschilderbaar na 2 uur.

	
	

üAlabastine Grondverf Binnen is een sneldrogende watergedragen grondverf
  geschikt voor houten ondergronden zoals deuren en kozijnen.

üZorgt voor een perfecte duurzame basis om houten ondergronden af te lakken.
üHeft de zuigende werking op van onbewerkt hout en zorgt voor een
  duurzamer eindresultaat. 
üGeschikt als voorbehandeling voor het aflakken met een donkere kleur. Gebruik voor
   lichtere kleuren Alabastine Grondverf Buiten Wit.
üVoor binnen.
	
	

	
üSneldrogend; na 2 uur volledig droog en overschilderbaar (bij 20°C). 
üStofdroog na ca. 30 minuten (bij 20°C), vochtregulerend.
üEenvoudig te verwerken met kwast of roller. 
üSuperieure hechting voor elke soort verf (waterbasis en terpentinebasis).
üKleur: Grijs.	
üEenvoudig te verwerken met kwast of roller.	
üRendement: 750 ml is voldoende voor 7 à 8 m²
  (rendement is afhankelijk van de ondergrond).
üGeurarm.
üWaterbasis.



	
	

	

	 	
																																																																							Voorbehandeling:	 	 	

üOppervlak moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Gebruik hiervoor
   Alabastine Verfreinger.
üVul gaten en scheuren met een geschikt Alabastine vulmiddel.
üOnbehandeld hout: schuren met schuurpapier korrelgrofte P150-P180 en

     stofvrij maken.
 üGeverfd hout, verf in goede staat: eerst ontvetten met Alabastine Verfreiniger,
      vervolgens schuren met schuurpapier korrelgrofte P150-P180 en stofvrij maken.
 üGeverfd hout, verf in slecht staat: slecht hechtende verflagen verwijderen tot

   op het kale hout met een geschikt Alabastine Afbijtmiddel. Daarna ontvetten
   met Alabastine Verfreiniger, schuren met schuurpapier korrelgrofte P150-P180
   en stofvrij maken.
Verwerking:
üPlak alle hoeken en randen af met tape en dek vloeren en meubels af.
üVoor gebruik grondverf goed doorroeren.
üGrondverf aanbrengen met een kwast of roller.
üKopse kanten 2 keer behandelen.
üVoor het aflakken de aangebrachte grondverf na droging schuren met
  schuurpapier korrelgrofte P220-P280 en daarna stofvrij maken.
üGereedschap direct na gebruik schoonmaken met warm water.
üOpslag en gebruik niet beneden de 10°C.

 
ü750ml.
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