
6309335 - BISON WAND&KLAAR® VLEKKENSPRAY SPUITBUS 300 ML NL/FR

WAND&KLAAR® VLEKKENSPRAY
KANT EN KLARE VLEKKENSPRAY TEGEN PERMANENTE EN TERUGKERENDE
VLEKKEN

PRODUCTOMSCHRIJVING
Kant en klare, witte vlekkenspray voor het snel en eenvoudig
 bedekken van permanente en terugkerende vlekken op de
 ondergrond zodat deze later niet door het behang schijnen.

TOEPASSINGSGEBIED
Geschikt voor o.a. roet-, roest-, nicotine-, potlood-, balpen- en
vochtvlekken. Super dekkend. Snel drogend.

EIGENSCHAPPEN
· Kant-en-klaar 
· Bedekt doorslaande, terugkerende vlekken 
· Super dekkend 
· Droogt in ca. 1 uur 
· Sterk geconcentreerd 
· Isoleert de vlek 
· Eenvoudig en schoon in gebruik 
· Overschilderbaar

VERWERKING
Verbruik:  2 m²/ l
Gebruiksaanwijzing: 
Verwijder los zittende delen en maak de ondergrond schoon,
droog, stof- en vetvrij. Spuitbus goed schudden voor gebruik
(enkele minuten tot kogel hoorbaar is). Aanbrengen op
een afstand van 20 – 30 cm van de ondergrond. Breng
de vlekkenspray gelijkmatig en in dunne lagen aan. Bij
moeilijk dekkende vlekken de vlekkenspray in meerdere
lagen aanbrengen tot de vlek volledig verdwenen is. Wissel
in horizontale richting aangebrachte lagen af met lagen in
verticale richting voor optimale dekking. Deze lagen tussentijds
laten drogen. Na een droogtijd van circa 1 uur kan er over de
vlek heen behangen worden.
Aandachtspunten:  Droogtijd en verbruik is afhankelijk van
omgevingsomstandigheden en laagdikte.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Titanium Dioxyde

Kleur: Wit

Vochtbestendigheid: Beperkt

FYSIOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN
Fysiologisch veilig.

OPSLAGCONDITIES
Minimaal 24 maanden.
Goed afgesloten bewaren op een droge, koele en vorstvrije
plaats.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden
waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het
gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.
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