
	

	

MENIE
Universeel Bruin/Rood
                               Voor het extra duurzaam beschermen

      van metalen en houten ondergronden.
  Te gebruiken als ijzermenie en
      loodvrije houtmenie.

	
	

üAlabastine Menie Universeel is een matte roestwerende grondverf.
üHet zorgt voor een perfecte duurzame basis om metalen ondergronden
 zoals ijzer en staal te beschermen tegen roest.
üOok geschikt voor het beschermen tegen vocht van lastig te bereiken
  houten ondergronden, zoals onderdorpels, kozijnen die direct aansluiten
  op stenen muur of het gedeelte van schuttingpalen die de grond in gaan. 
üGeschikt voor buiten, Voor metaal binnen gebruik dan Alabastine Grondverf Metaal.
	
	

	
üUitstekende hechtlaag voor elke soort verf (waterbasis en terpentinebasis).
üRoestwerend. 
üKan drie maanden onafgewerkt overstaan bij twee lagen.	
üKleur: rood/bruin.
üEenvoudig te verwerken met kwast of roller.	
üStofdroog na ca. 4 uur (bij 20°C).	
üOverschilderbaar na ca. 24 uur (bij 20°C).
üRendement: 250ml is voldoende voor 2 à 3 m²
 (rendement is afhankelijk van de ondergrond).	



	
	

	
	
	

	 	
																																																																							Voorbehandeling:	 	 	

üOppervlak moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Gebruik hiervoor
  Alabastine Verfreiniger.
üVul gaten en scheuren met een geschikt Alabastine vulmiddel.
üEventueel roest goed verwijderen met schuurpapier korrelgrofte P24-P36.
  Daarna stofvrij maken. 
 üOnbehandeld metaal: schuren met schuurpapier korrelgrofte P60-P80.
     Daarna stofvrij maken. 
 üOnbehandeld hout: schuren met schuurpapier korrelgrofte P160-P180.
     Daarna stofvrij maken.  
 üBehandelde oppervlakken: verflagen in slechte staat verwijderen tot op
     de ondergrond. Vervolgens behandelen als onbehandelde ondergrond.
     Verflagen in goede staat schuren met schuurpapier korrelgrofte P220-P280.
     Daarna stofvrij maken.

Verwerking:
üPlak alle hoeken en randen af met tape, voor gebruik de menie
  goed doorroeren.
üMenie aanbrengen met een kwast of roller.
üBreng een tweede laag menie aan voor een betere bescherming.
  Schuur de eerste droge laag met korrelgrofte P220-P280 voor het aanbrengen
  van de tweede laag.
üVoor het aflakken de aangebrachte menie na droging met schuurpapier
  korrelgrofte P220-P280. Daarna stofvrij maken.
  schuurpapier korrelgrofte P220-P280 en daarna stofvrij maken.
üGereedschap direct na gebruik schoonmaken met warm water.
üOpslag en gebruik niet beneden de 10°C.

 
ü250ml en 750ml.
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