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E.S.P.

Productbeschrijving

E.S.P. is een handig ‘wipe on/wipe off’-product dat de ondergrond voorbereidt en primert in één en
dezelfde behandeling. Schuren is overbodig. E.S.P. zorgt voor een hechtlaag waardoor nieuwe verf
perfect hecht op alle niet-poreuze oppervlakken.

Eigenschappen

• Gemakkelijk aan te brengen volgens ‘wipe on/wipe’ off-principe.
• Prepareert gladde glanzende oppervlakken om te worden geverfd of gevernist.
• Kan worden overschilderd met solvent- of watergedragen verf of vernis.
• Geen tijdrovende schuurwerkzaamheden.
• Kan twee uur later of zelfs tot zeven dagen na de behandeling worden overschilderd.
• Eenvoudig in gebruik.
• Verwijdert de oude lagen niet en maakt ze niet zacht of dof.

Toepassingen

• Voor binnen en buiten
• Lakken, email, vernis, verf: muren, meubels, radiators...
• Tegels: badkamer
• Melamine: keukenmeubels
• Glas

Technische kenmerken

Bindmiddel: Acryl/alkydharsen
Oplosmiddel: Water
Soortelijk gewicht: 1,00 ± 0,05
Fysische vorm: Vloeibaar
Vastestofgehalte: 6 % ± 2
Ontvlambaarheid: Niet als ontvlambaar geklasseerd
Vlampunt: Niet als ontvlambaar geklasseerd
Houdbaarheid: Minstens één jaar in de ongeopende oorspronkelijke verpakking
Verpakkingen: 1 l
Droogtijd: 2 uur, afhankelijk van temperatuur en vochtigheid
VOS: EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/h) 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 29 g/l.

Materiaal

• Pluisvrije doek, verfborstel, rol

Verwerkingsadvies

• Zorg ervoor dat de nieuwe (verf)laag samengaat met de oude (verf)laag.
• Verwijder alle losse verfresten.
•	Schuur oppervlakken waar vet, boenwas of vernis op zit met een in E.S.P. gedrenkt groen
schuursponsje of staalwol 00. Veeg alle E.S.P. na 5 à 10 minuten af en volg de instructies hierbij.
• Gebruik schone doeken en vervang ze regelmatig.
• Zorg ervoor dat er geen gebruikte E.S.P. bij schone E.S.P. terechtkomt.
• Gebruik E.S.P. niet voor dompeling.
• Verwerken bij een temperatuur tussen 5°C en 35°C.

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.

EASY SURFACE PREP

Rendement

• 18 m2 per liter
• Het rendement hangt af van het type, de leeftijd en de structuur van het oppervlak.

Beperkingen

• Niet overschilderen met tweecomponentensystemen, cellulose-, xyleen- en urethaancoatings.

Reiniging

• Water en zeep

Opslag

• Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen.

Veiligheid

Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op www.owatrol.com
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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.

•	Breng E.S.P. aan met een schone, droge, pluisvrije doek. Wanneer E.S.P. «kruipt» of niet goed
hecht, is het oppervlak niet schoon. Veeg E.S.P. af en maak het oppervlak opnieuw schoon volgens de bovenstaande instructies.
•	Laat 5 minuten inwerken en veeg dan lichtjes met een schone doek in één richting over het
oppervlak om de overtollige E.S.P. te verwijderen.
• Laat E.S.P. 2 uur drogen vooraleer te overschilderen.
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