14-0141 Anko Fixeergrond DE
Versie 160601

: een watergedragen gepigmenteerde voorstrijk voor
binnen en buiten.

Samenstellingsindicatie

: bindmiddel
pigment

Voornaamste kenmerken

: - goed hechtend en vullend vermogen
- prettige verwerking
- verhoogt de dekkracht van de opvolgende laag
muurverf sterk
- overschilderbaar met muurverven o.b.v.dispersie.

Toepassing

: - als 1e laag voorstrijk op diverse ondergronden zoals:
pleisterlagen, beton, steen, cementplaat,
gipspleister, gipskartonplaten.

Kleur(en)

: wit (semi-dekkend)

: dispersie
: titaandioxide en
diverse vulstoffen

Technische gegevens bij 20C en 55% R.V.
Dichtheid (S.G.)

: ca. 1,2 kg/dm³

Droging

: - overschilderbaar

: 3 uur

* een en ander afhankelijk van de te behandelen
ondergrond en aangebrachte laagdikte.
Verdunning

: onverdund aanbrengen; zonodig met water.

Verwerking

:

kwast, roller

Verwerkingstemperatuur

:

niet onder 5C (lucht- en objecttemperatuur) en een
maximale R.V. van 85%.

Verwerking

:

Anko Fixeergrond DE aanbrengen op de ondergrond
tot dat deze “verzadigd” is. Glimmende en dekkende
lagen zien te voorkomen. (product is semi-dekkend).

Ondergrond voorbehandeling

:

- De ondergrond dient draagkrachtig, schoon, droog
en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen
- Losse delen en poederende (cementhuid) lagen
verwijderen door middel van borstelen en/of
schuren
- Voor zeer sterk zuigende ondergronden kan
gekozen worden voor Anko Diepgrondering OV
- Ondergronden met in water oplosbare
bestanddelen die verkleuren, vooraf isoleren met
Triotex Isolant. Bij beton de eventueel aanwezige
resten van ontkistingsmiddelen verwijderen
- Ondergronden met schimmel vooraf goed reinigen
met een schimmeldodend preparaat
- Overgangen tussen bestaande verflagen en de kale
delen zo goed mogelijk wegschuren

Houdbaarheid

:

in gesloten originele verpakking op een koele en
droge vorstvrije plaats tenminste 12 maanden.

Gemiddeld verbruik

:

sterk afhankelijk van ruwheid en porositeit van de
ondergrond: ca. 4 - 10 m2/ltr

Veiligheidsaspecten

:

zie informatie op veiligheidsinformatieblad.

VOS gehalte

:

Groep A: bevat geen of zeer weinig oplosmiddel,
voldoet voor professioneel gebruik binnen aan Arbo.

Gevarenklasse (vervoer)

:

zie informatie op veiligheidsinformatieblad.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit
product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische
beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

