CALCILANE
FOND

E R F G O E D - OU DE G EBOU W EN

+

DE ”PLUSPUNTEN“ VAN HET PRODUCT
■■
■■

Porositeitsregelende primer en verstevigend
fixeermiddel.
Verbetert de duurzaamheid van de bijbehorende
afwerkingen.

▼▼VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
DEFINITIE

Microporeus verstevigend fixeermiddel voor
verdunningen (patines en fresco’s) met
CALCILANE BADIGEON.
Verhoogt de duurzaamheid van de
bijbehorende afwerking
Regelt de porositeit van minerale
ondergronden.
voor toepassing van CALCILANE BADIGEON,
CALCILANE ANTICO, CALCILANE ENDUIT.

ONDERGRONDEN
Toegelaten:
• Broze,

verpoederende, weinig
samenhangende ondergronden.
• Alle minerale ondergronden, met
uitzonderingen van die op basis van kalk en
cement, of van organische sierpleister.

Uitgesloten:
• Gesloten

of gehydrofoberende
ondergronden, oude verf of organische
sierpleister.

KENMERKEN
■■Samenstelling:

copolymeer in waterige
dispersie
■■Uitzicht: witte, melkachtige vloeistof
■■Volumieke massa: 1,1 kg/liter.
■■Indeling: familie 1 klasse 7b2 (NFT 36-005).

VERPAKKING
■■Bus van 25 liter.
■■Bus van 5 liter.

TOEPASSING
APPLICATIE
• Het

Materiaal
• Vierkante

Minimumverbruik
0,1 à 0,2 liter/m2 naargelang van de
staat, het reliëf en de porositeit van de
ondergrond.

product goed mengen voor gebruik.

Porositeitsregelende primer
met de borstel een laag CALCILANE
FOND aan. Laat 4 tot 6 uur drogen voordat
u CALCILANE BADIGEON, ANTICO of
ENDUIT aanbrengt.

• Breng

Verstevigend fixeermiddel voor
CALCILANE BADIGEON

GEBRUIKSVOORWAARDEN
• Reinig

het gereedschap en verwijder
eventuele vlekken van het product
meteen na het aanbrengen met water.
• Voor en tijdens de werken dient u
schrijnwerk, metalen elementen en glas
te beschermen.
• Bescherm de gevel tijdens de werken
tegen de weersomstandigheden.
• Gebruikstemperatuur tussen +5°C en
+30°C. Niet aanbrengen bij regen of op
bevroren ondergronden.
• Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

PATINES: voor een egaal en intensief
kleureffect
• CALCILANE BADIGEON verdunnen met een
mengsel van 1 deel CALCILANE FOND voor
1 deel water, tot u de gewenste consistentie
en het gewenste effect heeft.
OUD EFFECT
• Verdun naargelang van het gewenste effect
(geborsteld, gedept, gesponst, gespateld...)
1 eenheid CALCILANE BADIGEON met
5 delen CALCILANE FOND en pas de
consistentie aan met water naargelang
van de gewenste textuur en afwerking.

HOUDBAARHEID

12 maanden na fabricagedatum in de oorspronkelijke,
ongeopende verpakking, te beschermen tegen vorst.

borstel met lange haren, rol.

WAARBORG

■■Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werf, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de

verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.
Technische documentatie 2015 - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van
het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Laatste versie beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.
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