muurverven

Brava Spackverf
voor het schilderen van spuitpleisters

Handhaving van structuur

worden toegepast. Bij deze isolerende muurverf

met maximale dekkracht

zal de structuur van de spuitpleister enigszins

Spuitpleisters geven een fraaie, witte en gestruc-

beïnvloed worden.

tureerde afwerking en hoeven om technische
redenen niet onderhouden te worden.

Kenmerken voor applicatie

Echter, alles wat helder en wit is, wordt op den

• Hoge dekkracht waardoor meestal één
afwerklaag voldoende is

duur minder wit als gevolg van vervuiling.

• Gemakkelijk te verwerken met rol of kwast

Het spuitpleisteroppervlak wordt wat groezelig
en de wens zal ontstaan de spuitpleisters over te
schilderen. Speciaal voor licht vervuilde spuitpleis-

Kenmerken in gebruik

ters is daarom Brava Spackverf ontwikkeld.

• Licht vullend zodat de oorspronkelijke structuur

Deze waterverdunbare muurverf dekt niet alleen

van de spuitpleister zichtbaar blijft

goed, maar vult bovendien weinig. Hierdoor blijft

• Schrobvast

de oorspronkelijke structuur van spuitpleister

• Egale eiglans

behouden en zichtbaar. Door de hoge dekkracht is

• Kleuren: wit en lichte kleuren uit wit

in de meeste gevallen één afwerklaag voldoende.
Technische informatie
Al leveren sommige muurverfkwaliteiten goede
resultaten, door de vullende eigenschappen van
deze producten verdwijnt grotendeels de oorspronkelijke structuur van de eerder aangebrachte
spuitpleister. Met Brava Spackverf is dit niet het
geval. Voor een optimaal resultaat wordt aanbevolen de spuitpleister eerst voor te strijken met
Brander Haftgrund, verdund met 4 volumedelen
water. Dus wie een snelle dekking met behoud
van de oorspronkelijke structuur wenst, kiest
voor Brava Spackverf. Brava Spackverf heeft geen
isolerende eigenschappen en kan dus niet worden
toegepast op spuitpleisters die vervuild zijn met
doorslaggevoelige verontreinigingen, zoals rookaanslag. In dergelijke gevallen zal een isolerende
muurverf, zoals bijvoorbeeld Brava isotex, moet
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Lees alle technische kenmerken en applicatiegegevens in het
kenmerkenblad 8816.
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