Kenmerkenblad

8841

Brander External Diepgrondeer
OMSCHRIJVING

Oplosmiddelhoudende, sterk waterdampdoorlatende diepgrondeer voor
buiten op basis van Protecs technologie.

GEBRUIKSDOEL

Gronderen van niet eerder behandelde minerale ondergronden waarop
Brander External Topcoat zal worden aangebracht.
Het gronderen van bestaande silicaat-afwerkingen waarop Brander External
Topcoat zal worden aangebracht.

VOORNAAMSTE
KENMERKEN

-

KLEUR

Kleurloos.

VERPAKKING

Jerrycan van 10 liter.

BASISGEGEVENS

Bepaald bij 23°C en 50% R.V.
Dichtheid
: ca. 0,9 kg/dm3
Percentage vaste stof : ca. 7,0 vol.%
Overschilderbaar na
: 12 uur
Houdbaarheid
: ten minste 2 jaar in gesloten originele verpakking
op een koele en droge plaats.
Vlampunt
: 23°C

PRAKTISCH
RENDEMENT

5-6 m²/liter, afhankelijk van de zuiging en de structuur van de ondergrond.

ONDERGRONDCONDITIES

Ondergrond volledig afgebonden, droog (indicatie Protimeter groen) en
draagkrachtig.

VERWERKINGSCONDITIES

Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en droging
boven 5°C.
Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.
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Brengt goede hechting tot stand op steenachtige poreuze ondergronden.
Hoog indringend vermogen.
Verstevigende eigenschappen.
Onverzeepbaar.
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Brander External Diepgrondeer
SYSTEMEN

Onbehandelde minerale ondergronden
- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de
mogelijk aanwezige cementhuid verwijderen.
- Waar nodig de ondergrond repareren.
- Het geheel gronderen met Brander External Diepgrondeer.
- Het geheel afwerken met twee lagen Brander External Topcoat.
Uitgebreide systeeminformatie
Zie hiervoor systeembladen 4940 en 4944.

VERWERKINGSGEGEVENS

Voor gebruik goed doorroeren.
Kwastapplicatie
Type
: langharige kwast
Verdunning
: geen
Werkwijze
: van beneden naar boven opbrengen en gelijkmatig
verdelen.
Op brosse en sterk zuigende ondergronden nogmaals een
laag aanbrengen, nat in nat.
Reiniging gereedschap
Sigma verdunning 20-05 of terpentine.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Zie informatiebladen 1430 en 1431.
Zie productveiligheidsblad van Brander External Diepgrondeer.

REFERENTIES

Documentatieblad
Toelichting op de Brander kenmerkenbladen
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PPG Coatings Nederland B.V. / Brander Afbouwprodukten, Postbus 2437, 5202 CK, `s-Hertogenbosch. Tel: (073) 627 17 77,
Fax: (073) 622 05 70, e-mail: info@brander.nl, website: www.brander.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte.
Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit
blad wordt uitgesloten. Brander Afbouwprodukten is een merk van PPG.
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