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Toepassing

• Geschikt voor binnen en buiten, wanden en vloeren.      

• Gebruiksklaar voorstrijkmiddel voor het versterken van niet samenhangende ondergronden en voor een betere hechting op sterk of 
onregelmatig zuigende ondergronden.      

• Creëert een perfecte ondergrond voor verdere afwerking met o.a. mortel, tegellijm, pleisterwerk (gips) of latex.      

Leveringsvorm

Can à 5 liter

Verkrijgbaarheid

Bouwmaterialenhandel

Product eigenschappen

Voor onstabiele toplagen, 
Heeft een hoog indringend vermogen, 
Voor een verbeterde hechting, 
Gebruiksklaar.

Kleuren

Wit

Gereedschap

Kwast en/of roller.

Ondergrondversterker - diepgrondeer voor het versterken van niet samenhangende ondergronden, 
zoals sterk verzande cementdekvloeren en slechte muren.Geschikt voor het voorstrijken van sterk of 
onregelmatig zuigende ondergronden, zoals beton en kalkzandsteen.

weber.flevo ogv Ondergrondversterker - diepgrondeer
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• Voor onstabiele toplagen

• Hoog indringend vermogen

• Voor een betere hechting

• Gebruiksklaar



Verbruik

Zuigende ondergronden: 1 liter per ca. 5-10 m², afhankelijk van type ondergrond. 
Zeer sterk zuigende ondergronden: 1 liter per ca. 2-5 m², afhankelijk van type ondergrond.

Dosering

weber.flevo OGV is direct klaar om te gebruiken

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding 

• Voor alle toepassingen moet de ondergrond schoon, droog, vetvrij, en ontdaan zijn van losse delen zoals bijvoorbeeld de slikhuid.

 
verwerken 

• weber.flevo ogv in een dunne laag, zonder plasvorming aanbrengen met kwast of roller. Het product is ook verspuitbaar.

• Op zeer sterk zuigende ondergronden een wisser gebruiken, waarbij zoveel wordt aangebracht totdat de ondergrond verzadigd is.

• Overtollig materiaal verwijderen.

• Voor het versterken van een niet samenhangende ondergrond adviseren wij het product eerst ca. 24 uur te laten drogen.

• Bij afwerking met cementgebonden producten weber.flevo ogv nogmaals aanbrengen als voorstrijkmiddel.

Technische informatie

• Technische informatie

Samenstelling: polymeerdispersie. 
Gebruik: niet onder de 5°C verwerken. 
Droogtijd: afhankelijk van de toepassing. 
Soortelijk gewicht: ca. 1,01.

Houdbaarheid

Indien vorstvrij en in de originele verpakking opgeslagen is weber.flevo ogv houdbaar tot 12 maanden na productiedatum.

let op

• Gereedschap na gebruik direct reinigen met water.

• Niet onder 5°C verwerken.
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