Sierpleister

Brander Diamant
Veelzijdige verspuitbare sierpleister

Uitblinker op elk facet

• Een ondergrond met doorslaggevoelige

In de Nederlandse bouw wordt vooral met spuit-

verontreinigingen, zoals rook- en roetaanslag en

pleisters afgewerkt. Daarmee kunnen snel en

waterkringen, voorstrijken met het isolerende

praktisch veel meters gemaakt worden. Vooral bij

voorstrijkmiddel Brander Isostreichgrund.

lichte kleuren. Bij donkere kleuren kan dit echter

Vervolgens Brander Diamant aanbrengen.

voor problemen zorgen. Er kan bijvoorbeeld baanbontheid optreden: vlekkerigheid die met name

Kenmerken in gebruik

op grote vlakken tot uiting komt. Met Brander

• Mooie fijne korrelstructuur

Diamant bestaat dat probleem niet. Het heeft een

• Leverbaar in elke kleur

regelmatig spuitbeeld wat een strak en egaal

• Door en door gekleurd waardoor

resultaat geeft. In alle kleuren. Ook diepe, donkere
kleuren.

beschadigingen minder opvallen
• Zeer kras-, slag- en stootvast
• Buitenduurzaam

Brander Diamant is een zeer veelzijdige, verspuit-

• Geurarm

bare sierpleister die op alle vlakken uitblinkt.

• Oplosmiddelvrij

Binnen en buiten. Het heeft een bijzonder fijne,
egale structuur en kan op diverse manieren

Kenmerken voor applicatie

worden toegepast. Met de wormpomp, maar ook

• Zeer goed verspuitbaar

met de spaan is het is gemakkelijk verwerkbaar.

• Soepele verwerking met de spaan

Brander Diamant biedt bovendien een aantal

• Goede open tijd

praktische voordelen: het is zeer hard en stoot-

• Tal van decoratieve structuureffecten mogelijk

vast, wat een duurzaam eindresultaat garandeert.

• Binnen en buiten toepasbaar
• Sterk camouflerende eigenschappen op diverse

Technische informatie

ondergronden

Brander Diamant kan zowel met de spaan als met
de pomp eenvoudig worden toegepast op vrijwel
alle minerale ondergronden:
• Op normaal, egaal zuigende ondergronden eerst
een laag Brander Streichgrund aanbrengen,
daarna Brander Diamant.
• Op ondergronden die sterk of onregelmatig
zuigen, of licht poederen, deze voorstrijken met
Brander Isofix (1:4 verdund met leidingwater).
Vervolgens voorstrijken met Brander
Streichgrund. Aansluitend Brander Diamant
aanbrengen.

0109/1,5k/13936

Lees alle technische kenmerken en applicatiegegevens
in kenmerkenblad 8877.
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