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Voordelen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dampdoorlatend, waardoor geen rot en afbladdering!
een-component
volledig natuurlijk en op waterbasis
geschikt voor de meeste ondergronden, inclusief hout, en primer vooraf is niet nodig!
rendement ca 14 m2 per liter, afhankelijk van de ondergrond
overschilderbaar na 1 - 3 uur, afhankelijk van de ondergrond
dicht scheurtjes tot 2 mm breed in een, maximaal twee keer af
water- en vorstbestendig
wasbaar, maar niet krasvast

Geschikt voor
•
•
•

stucwerk, houtwerk, beton, baksteen, tegels, metaal; oude verflagen van latex, acryl(aat), alkyd- en lijnolieverf;
kunststof (proberen eerst)
vochtige ruimtes (badkamers, toiletten, kelders), maar niet geschikt voor de objecten die constant onder het water
zijn.
binnen

Belangrijk
Verwijder alvorens 1P aan te brengen alle soorten vulmiddelen en kitten als epoxy, siliconen, acrylaat, MS-polymeer,
hybride etc volledig.
Verwerking
•

Water toevoegen en goed roeren. Als 1toPAINT erg stug is geworden dan het is handig om voor het roeren een keukenstafmixer te gebruiken. Gebruik bij voorkeur kwasten en blokwitters. Tweede optie: roller. Ondergrond dient
droog, stofvrij en vastzittend zijn. Oude verflagen (alleen bij de lakverf) licht schuren.

•

Verdunnen: 1e laag met max 5% kraanwater; 2e laag met max 10% kraanwater

Droogtijden
Stofdroog na 1 uur. Overschilderbaar na 1 - 3 uur.
Verpakking
1P wordt voorlopig aangeboden in plastic emmers van 1 en 3 liter.
Veiligheidsmaatregelen
Let op! 1P irritatie kan opwekken bij de huid en bij langdurig contact met de huid brandwonden veroorzaken. Daarom
zijn beschermbril, kleding met lange mouwen en beschermhandschoenen van dunne latex, vinil of nitril geboden. Bij
contact met de huid, deze met water en zeep wassen.
Bij contact met de ogen dienen deze onmiddellijk met koud, stromend water, gedurende 10 minuten, afgespoeld te
worden.
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