
WIT Muur & Plafond
Acryl

De Verf Muur & Plafond is ideaal om muren en
plafonds binnen op te frissen. Ze is makkelijk te
verwerken en daardoor snel en efficiënt te
gebruiken voor de grote werven. Ze veroorzaakt
geen onaangename geuren en droogt snel om uw
ruimte zo vlug mogelijk te gebruiken. Zeer
gemakkelijk te reinigen, vergeelt niet.

VOORBEREIDING :

Een goede voorbereiding van de ondergrond is essentieel om een eindresultaat van hoge kwaliteit te verkrijgen.
Op nieuwe en gezonde ondergronden:
• Op gips, gipsplaat: stof af en breng V33 Primer alle Ondergronden aan.
• Op beton, cement en afgeleiden: licht schuren, stof af en breng V33 Primer alle Ondergronden aan.

Op ondergronden in slechte staat:
Verwijder loszittende delen. Vul de gaten en scheuren met een geschikt opvulmiddel. Schuur licht en stof af voordat u
V33 Primer alle Ondergronden aanbrengt.
Op oude, geverfde ondergronden:
Reinig* vette en vuile ondergronden, spoel grondig met water en laat drogen. Verwijder eventuele schilferende verf en
herstel de ondergrond indien nodig. Schuur licht om het gemakkelijker te maken om te schilderen en ontstof voordat je
gaat schilderen.
* Om te reinigen: reinigen met een sopje, goed naspoelen met helder water en laten drogen.

VERWERKING :

Verf klaar voor gebruik. Meng eerst zorgvuldig met een roerlatje tot op de bodem van de pot om het mengsel
homogeen te maken.
Breng de verf aan beginnend met een verfborstel voor de hoeken. Breng in verticale en horizontale stroken aan. Werk
ongeveer per 1m² op het oppervlak om overlappingssporen te voorkomen. Eindig van boven naar beneden voor een
perfect resultaat. Wacht 3 uur vóór de 2e laag.

TIPS :

Breng de verf aan bij een temperatuur tussen 12°C en 25°C en vermijd tocht. Stop niet met verven in het midden van
uw oppervlak. Verf altijd vanaf de zijkant van het oppervlak. Ga niet opnieuw over een reeds geverfd oppervlak tijdens
het droogproces ervan: je krijgt mogelijk zichtbare sporen van overlapping, maar deze verdwijnen na het drogen. Reinig
je gereedschap met een propere doek en water.

Aspekt : Mat

Droogtijd Tussen 2 lagen : 3u / 12u Volledig droog

Inhoud : 6L, 12L

Rendement : 12 m²/L

Benodigdheden: Verfrol, Verfborstel

Reiniging Benodigdheden: water

❑ Schitterend wit
❑ Makkelijk te verwerken
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