BINNEN
BUITEN

OWATROL ® E-B
HECHTVERBETERAAR
Productbeschrijving

OWATROL® E-B is een additief met een hoog indringingsvermogen voor gebruik in
watergedragen gevelverven of muurverven om afbladderen te voorkomen op gezonde
maar krijtende, poederige of poreuze ondergronden. OWATROL® E-B werkt als een
ingebouwde hechtprimer, kan gemakkelijk worden ingeroerd en heeft geen invloed op de
oorspronkelijke kleur.
Tijdsbesparend: geen afzonderlijke primer nodig.

Eigenschappen

•	Hechtprimer en eerste laag muurverf in één.
•	Stabiliseert krijtende, poederige en poreuze ondergronden en vermindert het risico op
afbladderen.
•	Zorgt voor een maximale hechting tussen de eerste en de tweede laag.
•	Overschilderbaar na 4 uur.
•	Versterkt de duurzaamheid van de eindlaag.

Toepassingen

•	Voor buitenshuis en binnenshuis.
•	De met OWATROL® E-B aangemaakte verf aanbrengen op een gezonde, krijtende
(emulsie- of olie) verf, kalkverf, gezandstraald metselwerk; verweerde maar gezonde
eterniet gevelbeplating.
•	Ideaal voor het overschilderen van beplating in aluminium, multiplex, vezelplaten of op
basis van cement.

Technische
kenmerken

Bindmiddel: acryl-alkyd
Oplosmiddel: water
Soortelijk gewicht: 0,953 ± 0.01
Viscositeit: half-vloeibaar
Vastestofgehalte: 38 % ± 3
Vlampunt: niet als ontvlambaar geklasseerd
Houdbaarheid: minstens één jaar in de ongeopende oorspronkelijke verpakking
Verpakkingen: 1 l, 2,5 l en 10 l
VOS: EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/h) 750 g/l (2010). Dit product bevat
max 220 g/l.

Verwerkingsadvies

• Volg de instructies op de verpakking van de verf.
•	Was beschermde zones (oversteken, plafond in portaal, enz.) af met reinigingsmiddel en
water. Grondig naspoelen vooraleer met schilderen te beginnen.
•	Behandel schimmel met een oplossing van 1 deel bleekwater en 3 delen zuiver water.
	Laat 10 à 15 minuten inwerken op het oppervlak. Spoel grondig na met zuiver water en
laat de afgewassen delen goed drogen vooraleer te schilderen.
• Vermijd aanraking met de ogen en de huid en zorg voor voldoende ventilatie.

Rendement

Het rendement hangt af van de structuur en de porositeit van de ondergrond. Meestal
wordt er 20 % minder materiaal gebruikt als verf of beits wordt aangebracht met
toevoeging van OWATROL® E-B.

Beperkingen

• OWATROL® E-B alleen voor de eerste laag gebruiken.
• Geen OWATROL® E-B toevoegen aan watergedragen glanslakken in een éénlaagsysteem.

Reiniging materiaal

Water + zeep

Opslag

• Resterend product in een goed afgesloten pot bewaren.
• Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen.

Veiligheid

Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op www.owatrol.com
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ADFIELDS

Al onze producten en oplossingen vindt u op:

DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Alle hierbij opgegeven inlichtingen hebben uitsluitend een indicatieve waarde. De fabrikant kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld, gezien hij geen controle heeft over de manier waarop zijn producten worden gebruikt en aangebracht.

OPMERKING: alleen gebruiken voor de eerste verflaag.
•	De bus goed schudden.
•	Altijd eerst een kleine hoeveelheid OWATROL® E-B met de verf mengen om na te gaan of
beide compatibel zijn.
•	Meng 1 deel OWATROL® E-B met 4 delen verf.
•	Roer het OWATROL® E-B/verf-mengsel stevig door. Als de verf dik wordt, voeg dan water
toe tot de verf haar oorspronkelijke consistentie terugkrijgt.
•	Breng de verf op de gebruikelijke manier aan.
•	Breng volgende lagen aan zonder OWATROL® E-B. Breng een volgende laag aan wanneer
het OWATROL® E-B/verf-mengsel droog is.
	
Breng geen nieuwe verflaag aan als het OWATROL® E-B/verf-mengsel nog zacht of
kleverig aanvoelt.
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