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Toepassingsgebied 
 
  Voor het verstevigen van verzandende, zuigende en minerale ondergronden en voor 

het verbeteren van de hechting van verflagen op dispersiebasis in binnen- en 
buitenbereik. 
Geschikt: op baksteenmetselwerk, licht verweerde dispersieverflagen en 
kunstharspleisters evenals gipshoudende ondergronden. 

 
Eigenschappen 
 
  Waterverdunbaar 

 Milieuvriendelijk 
 Oplosmiddelvrij 
 Op basis van acrylmengsel-polymerisaat 

 
Technische gegevens 
Resultaten bepaald in normklimaat 20°C / 55% relatieve luchtvochtigheid

 
 Kleur Kleurloos 

Verdunnen Volgens de ondergrond ± 1 : 4 met water verdunnen 
Dichtheid 1,03 g/cm³ 
Droogtijd Na ± 6 uren overschilderbaar 
Verwerkingstemperatuur +5°C tot +30°C 

 

Verpakking 
 

 

 

 1 l ; 2,5 l ; 10 l 
 
Bewaring 
 

 ± 1 jaar, koel, droog en vorstvrij 
bewaren in originele verpakking 

 
Verbruik 
 

 ± 150 - 200 ml van de 
aangemaakte verdunning /m² 
per laag 
 

Veiligheidsmaatregelen 
 

 Zie veiligheidsfiche. 
 

 
Verwerking 
 
 Ondergrond 

De ondergrond moet zuiver, droog, vast, draagkrachtig, vormstabiel en olie-en vetvrij zijn.  
Oude, niet-draagkrachtige lagen dienen verwijderd te worden. 
 
Verwerking 
Verwerken met behulp van borstel, rol of spuiten.  
Bij gronderen, 1x Murexin® Tiefengrund LF 14 met tot ± 4 delen water verdunnen.  
Om een betere indringdiepte te bereiken, de grondering aanbrengen met behulp van een borstel. 
Indien nodig, een 2de maal gronderen. 
De verflaag kan zonder verdere voorbehandeling met dispersie- en latexverven aangebracht worden. 

 
Belangrijke opmerkingen 
 
 Verdere richtlijnen, normen en toelichtingen betreffende de ondergrond en het materiaal in acht nemen. 

Niet verwerken bij temperaturen onder de +5°C. Geen andere producten toevoegen! 
Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen vertragen de afbinding en uitharding, hoge temperaturen versnellen deze. 

 
Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke 
berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze 
medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan 
ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. © BTC® nv. Alle rechten voorbehouden. 

 


