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VEWELUX  ACRYL DIEPGRONDERING 
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Versie  :  1.0 

Opmerking 

 

Ondergrond:  

Vewelux Acryl Diepgrondering kan toegepast worden op alle droge, olie- en vetvrije ondergronden zoals o.a. oude mortels, poreuze 

gips en kalkpleisters en niet-draagkrachtige muurverven en sierpleisters.  

Voorbehandeling:  

Nicotine en vetaanslag vooraf verwijderen . Water, roet- en olie- aanslag of doorslag afwassen met daartoe geschikt middel.  

Vewelux  Acryl Diepgrondering kan veelal dienen als een extra grondering op slechte ondergronden. Nadat de Vewelux Acryl Diep-

grondering is aangebracht, dient de voorgeschreven voorbehandeling te worden toegepast. Belangrijk: Neem tussen de diverse 

voorbehandelingen voldoende droogtijd in acht. Bij buitentoepassing dient men eventuele aanwezige algen en/of mossen vooraf 

zorgvuldig te verwijderen met een daarvoor geschikt product  

Vochtigheid van de ondergrond: Een te lage ondergrond- en omgevingstemperatuur of een te hoge relatieve vochtigheid en/of een 

te hoog vochtgehalte van de ondergrond dienen tot de voorgeschreven eisen te worden teruggebracht, door middel van verwar-

ming, vochtonttrekkers, ventilatie etc. Het is noodzakelijk deze maatregelen gedurende de applicatie en het gehele doorhardings-

proces voort te zetten.  

 

 

 

 

Verwerking 

Verwerkingsmethoden 

Productomschrijving : Een gebruiksklare, diepindringende, transparante impregnering voor het stabiliseren van poe-
derende en zanderige ondergronden en om sterk zuigende ondergronden draagkrachtig te 
maken.  

Toepassing  : Acryl Diepgrondering wordt binnen en buiten toegepast.  

Voornaamste kenmerken : Uitstekende indringingend vermogen. 
Dampdoorlaatbaar 
Hechting bevorderend 
 

Basis  : Speciale acrylaat polymeer 

Kleur  : Melkachtig, transparant opdrogend 

Dichtheid 20°C : 1,00  kg/dm3 

Droging bij 20 ° C en 

een RV van 65 °C. 
: Minimaal 12 uur. Bij een lagere 

temperatuur en een hogere lucht-
vochtigheid vanzelfsprekend lange-
re droogtijden in acht nemen.  

Glans : Mat, na drogen en indringen 

Theor.rendement : Ca. 150-500 ml/m². Door de grote 
verscheidenheid van mogelijke 
ondergronden moet het exacte 
verbruik door middel van een 
proefvlakje op het te behandelen 
object worden vastgesteld.  

Houdbaarheid : in gesloten originele verpakking en 
bij vorstvrije opslag tenminste 12 
maanden.  

Eigenschappen 

Applicatie   

In de meeste gevallen is één bewerking voldoende. Bij een 
zeer hoge zuigkracht, bijv. bij poreuze en zanderige onder-
gronden, dient een tweede, zonodig derde, bewerking nat-in-
nat te worden uitgevoerd tot verzadiging van de ondergrond is 
bereikt. Na droging mag het oppervlak niet glanzen.  
Kan verwerkt worden met een kwast, roller of spuit (ook air-
less). Niet verdunnen.  

Verwerkingstemp.  : niet verwerken beneden 5 °C en 
boven een RV van 85%.  

Gereedschap : na gebruik met water reinigen.  


