
Hoeveel product heb ik nodig ?

Zie calculator
Je hebt ongeveer 0,25 L/m² per laag BINNENMUUR-DROOG nodig.

Handige weetjes?

•  Bewaren op een koele (max. 20°C) en vorstvrije plaats.
•  Niet verwerken bij een omgevings- en ondergrondtemperatuurlager dan 5°C.
•  Oproeren voor en zorgvuldig sluiten na gebruik.
•  Je gereedschap kan je meteen na het werk eenvoudig reinigen met water.

Productomschrijving

Ademende en transparante bekleding voor een doeltreffende 
behandeling van bovengrondse vochtige binnenmuren 
alvorens te schilderen of te behangen.  Het vormt na droging 
een kleurloos en waterdicht scherm tegen vochtdoorslag.  Zo 
worden vochtplekken, schimmelvorming, loskomend behang 
en afbladderende verf voorkomen.  Vanwege zijn specifieke 
samenstelling dringt het diep in de poriën en kan het zowel op 

een droge als een vochtige ondergrond aangebracht worden.
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Materiaal  Kleur  Inhoud Dekking Droogtijd Lagen Overschilderbaar

Acrylaatpolymèren

 

Wit 0,75 L/ 2,5 L Ca. 0,25 L/m² 

per laag 

Ca. 3 uur 2 Ja

0115

Voordelen
❱  Blijvend resultaat

❱  Hecht ook op vochtige ondergrond

❱  Alvorens te schilderen of te behangen

❱  Milieuvriendelijk, geurloos, dampdoorlaatbaar

Toepassing

Te gebruiken op de meeste binnenmuren zoals pleisterwerk, steen, beton, ...

beschermt je woning.
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Vochtwerende binnenmuurbescherming



Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

•  Maak de ondergrond stof- en vetvrij.
•  Verwijder oude verflagen en/of behangpapier.

Wil je meer info ?
Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via
België: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of  verkoop-dhz@martensgroep.eu
Website: www.aquaplan.com

G
EB

R
U

IK
SA

A
N

W
IJ

ZI
G

IN
G

Hoe gebruik ik het product ?

•  Breng min. 2 lagen BINNENMUUR-DROOG aan met borstel of rol à rato van
0,25 à 0,30 L/m²/laag met een tussentijd van ca. 3 u.  Kan aangebracht worden
op lichtvochtige ondergrond.  Te vochtige of doorweekte muren moeten
voorgedroogd worden.

•  Breng een 3de laag aan op sterk absorberende ondergronden en/of
probleemzones.

•  Werk de binnenmuur verder af na ca. 24 u met behang of met water- of
solventhoudende verf.

Wat heb ik nodig ?

beschermt je woning.
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BINNENMUUR-DROOG
Vochtwerende binnenmuurbescherming

Verbruik

2,5 L
± 5 m2

Droogtijd

24
h/u

Reiniging

H2O


