
	

	

STRUCTUURVERF
3-in-1
ExTRA FIJN

                               Voorkomt en repareert haarscheurtjes.

     Repareert blijvend alle kleine oneffheden.
    Helder witte structuurverf, in één laag dekkend.

	
üHelder witte structuurverf met extra fijne structuurkorrel voor een eindresultaat met
  een subtiel structuureffect.
üVoorkomt en repareert blijvend alle haarscheurtjes. Blijvend flexibel.
üRepareert blijvend alle oneffenheden.
üUitstekende hechting op steen en beton, spack (spuitwerk), pleister- en stucwerk,
  multiplex, gips- en hardboardplaten.
üGeschikt voor binnen en buiten.

 
üStructuurverf met een extra fijne structuurkorrel.
üStofdroog na 3 uur. Na 4 uur (bij 20°C) volledig droog.
üVoor een extra fijne structuur wordt het gebruik van een fijne structuurroller
  geadviseerd. Het gebruik van een grovere structuurroller zal een grover
  eindresultaat geven.
üEenvoudig op kleur te mengen met universele kleurpasta.
üDoorgaans in 1 laag dekkend. Voor een betere bescherming
  een tweede laag aanbrengen.
üOp waterbasis.
üBlijvend flexibel.
üReukarm.
ü5L is voldoende voor 25 m² (afhankelijk van de ondergrond).
üKleur: wit.

 
 
 
 
 
 



	
	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
üOndergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
üVerwijder loszittende delen.
üVul grotere gaten en scheuren met een geschikt Alabastine vulmiddel.
üSterk zuigende ondergronden (o.a. pleister- en stucwerk, spack (spuitwerk),
  gipsplaat) eerst voorbehandelen met Alabastine Voorstrijk Sneldrogend.
üVlekken eerst voorbehandelen met Xtra Voorstrijk Vlekken.
üPoederende ondergronden vastzetten met Alabastine Xtra Voorstrijk Fixeer.
üHet product is gebruiksklaar en hoeft niet verdund te worden.
üVoor gebruik goed doorroeren.
üVoor het schilderen eerst de plinten, kozijnen en stopcontacten afplakken en
  de vloer en meubels afdekken.
üHet product ruim aanbrengen en verdelen met een kwast of een blokwitter.
üWerk in banen van 50 á 60 cm breed en altijd in verticale richting.
üVerdeel vervolgens het product met de structuurroller van uw keuze over het oppervlak.
  De keuze van de structuurroller bepaalt de uiteindelijke structuur.
üTot slot de structuur licht narollen van boven naar beneden.
üGereedschap schoonmaken met warm water.
üOpslag en gebruik niet beneden 5°C.

ü5ltr


