Levis Fixpaint

Productomschrijving
Transparante solventgedragen grondlaag die poederende ondergronden vastzet.

Toepassing
Toepasbaar op weinig coherente, poederende ondergronden. Voor gebruik buiten.

Eigenschappen
Grondlaag voor poederende ondergronden. Gemakkelijke verwerking. Snelle droging. Diepe
indringing en vermindert de porositeit van de ondergrond. Verbetert aanzienlijk de hechting van de
afwerkingslagen.

Kleuren
Kleurloos

Verpakkingen
1l & 5l

Verwerking
Verwerking met borstel. Gebruiksklaar.
Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Reiniging gereedschap met Levis Ontvetter &
Borstelreiniger of white spirit.

Rendement
5-15 m²/l per laag naar gelang de absorptie van de ondergrond.

Droogtijd
Stofdroog: 1 à 2 uur
Overschilderbaar: 6 à 12 uur

Ondergronden en gebruiksaanwijzing
Cementbezetting, beton, baksteen, oude krijtende verven.

Voorbereiding






Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, stofvrij en droog is.
Mosaangroei, algen, schimmels: afborstelen of afspuiten met hogedrukreiniger en enkele dagen
laten drogen. Behandelen met een mosdodend product en het dode mos droog afborstelen na 24
uren.
Scheuren, afbrokkelende hoeken, gaten, verbrokkelende cementvoegen: verwijder alle niet
hechtende delen met een beitel en een metalen borstel.
Indien nodig, voegen, open aansluitvoegen (bv. met ramen) en barsten herstellen met een
geschikt Polyfilla vulmiddel.
1 laag Levis Fixpaint aanbrengen.

Afwerking
2 lagen Expert Gevel of Levis Muur Buiten aanbrengen.

Veiligheid en bewaring
Veiligheid
Ontvlambaar. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte
Dit product bevat maximaal 750 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/h): 750 g/l
(2010).

Bewaring
Verpakking goed sluiten. Koel en vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-1-2016, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op
eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik
van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.
Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111
In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11
www.levis.info

