De airless verspuitbare gladde wandafwerking van Brander

REPARATIE EN EGALISATIEPRODUCTEN

VBK Pleister KV

Witte, gladde, strakke afwerking

Kenmerken voor applicatie

De nieuwbouw- en renovatiemarkt vraagt om mooi

• Uitstekende verwerking
• Vullend en dekkend tot een laagdikte van 3 mm
• Zeer prettig en snel te verwerken
• Niet verpoederend
• Airless verspuitbaar

afgewerkte strakke, gladde wanden. De verwerker
realiseert dit het liefst zo efficiënt mogelijk.
Met Brander VBK Pleister KV wordt optimaal
aan alle eisen voldaan vanwege de snelle en prettige
manier van verwerken en het perfect gladde
en keiharde eindresultaat.
In één laag behangklaar, in 2 lagen verfklaar
Brander VBK Pleister KV is een airless verspuitbare
reparatie- en egalisatiepleister die in slechts

Kenmerken in gebruik

• Strakke, gladde en witte afwerking
• Na 1 laag behangklaar, na 2 lagen verfklaar
• Eenvoudig te schuren
• Geschikt voor nieuwbouw en renovatie

2 arbeidsgangen grote wandvlakken uitermate glad
op kan leveren. Met 1 laag is de wand behangklaar,
na 2 lagen verfklaar. Het product is toe
ondergronden.
Prettige en efficiënte verwerking
Brander VBK Pleister KV laat zich prettig en snel
verwerken. Het product is niet poederend
en staat garant voor een fijne en harde afwerking.
In slechts één dag kunnen wanden verfklaar

P

R

OD

UC T

te passen op de meest voorkomende minerale

Brander glansgraden is DUBOkeur®
gecertificeerd in de categorie
“Binnenmuur en plafond pleisterafwerking” Dit betekent dat Brander
VBK tot de meest milieuvriendelijke
producten binnen deze toepassing
behoort. Het DUBOkeur® wordt
uitgegeven door het onafhankelijke
Nederlandse Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE).

worden opgeleverd. Naschuren en voorstrijken is
in veel gevallen niet eens nodig.
Duurzaam
Met Brander VBK Pleister KV biedt u uw
opdrachtgever een duurzame gladde wandafwerking.
Deze reparatie- en egalisatiepleister is ontwikkeld
met zorg voor het milieu, de economie en de
gemeenschap waarin we leven. De grondstoffen
hebben een lage milieu-impact en het resultaat
blijft lang mooi.

Lees alle technische kenmerken en applicatiegegevens in het
Brander kenmerkenblad. Zie www.brander.nl.

Informatie
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