De verspuitbare gladde wandafwerking van Brander

Reparatie en Egalisatieproducten

Verf- en Behangklaar

Snel, efficiënt, perfect

Kenmerken in gebruik

De nieuwbouw- en renovatiemarkt vraagt steeds

-	Behangklaar: Een laag Brander Verf- en

vaker naar mooi afgewerkte gladde wanden.

Behangklaar spuiten. Deze laag direct glad en

Met dit bijzondere Brander-product wordt optimaal

dekkend afmessen met behulp van een breed

aan alle eisen voldaan. Brander Verf- en Behangklaar.

Zweeds mes.
-	Verfklaar: Het geheel voorzien van een 2e laag

Verf- en Behangklaar is zonder twijfel de aantrekkelijkste afwerking voor betonnen wanden van dit

Brander Verf- en Behangklaar. Deze laag direct

moment. Waarom? Vanwege de snelle en efficiënte

glad en dekkend afmessen met behulp van een

manier van verwerken, én vanwege de perfecte,

breed Zweeds mes.

gladde afwerking.
Mooier, gladder, harder
Verf- en Behangklaar is niet poederend. Het product
levert een harde laag die garant staat voor een fijne
en tevens harde afwerking. Er hoeft bijna niet te
worden geschuurd voordat de eindafwerking op
de wand kan worden aangebracht. Dus Verf- en
Behangklaar levert in minder tijd een esthetisch
mooiere en gladdere wand af!
Aangezien het niet nodig is de eerste laag volledig
door te laten drogen, is het mogelijk om zonder
onnodig lange droogtijd de 2e laag aan te brengen. Dit betekent dat een wand in 1 dag kan worden
opgeleverd om met een muurverfsysteem te worden
afgewerkt.
Kenmerken voor applicatie
• zeer gemakkelijk verspuitbaar
• gladde, fijne en harde afwerking
• vullend en dekkend tot een laagdikte van 3 mm
• hoog vullend vermogen, hoog standvermogen
• grote inwendige hardheid
• na 1 laag behangklaar
• na 2 lagen sausklaar
• geschikt voor nieuwbouw en renovatie
• niet verpoederend

Lees alle technische kenmerken en applicatiegegevens in het
Brander kenmerkblad 8829.

• verwerking met een wormpomp
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