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Technische fiche

8760 Bindmiddel voor glazuur

voor : Binnen 

vorm : poederige fase

Toepassingsdomein: Toepassing op gezonde en poreus ondergronden zoals: pleister, behangpapier, kalk, verf 
(dispersieverf, case�ne, ). Wordt ook gebruikt als fixeermiddel voor leempleister.

Eigenschappen: Poeder met water te mengen. Geeft een transparant Bindmiddel, oplosbaar in water, voor 
de uitvoering van wandglazuur binnenhuis. Eenvoudig te gebruiken en afwisbaar als het 
goed droog is. Gebruik natuurlijke en alcalibestendig pigmenten.

Samenstelling: Case�ne, cellulose, kiezelzuur, methylcellulose, soda.

Voorbereiding: 1) Voeg het Galtane Bindmiddel in poedervorm toe – blijf constant roeren – in 1 liter koud 
water. Het is aangeraden een menger te gebruiken om klontervorming te vermijden. Laat 
30 minuten rusten en roer dan opnieuw goed door. Verdun eindelijk met 2 liter water (3 
tot 4 liter voor zeer poreuze ondergronden).

2) Laat 10 � 100 g pigment in een beetje water opzwellen in een klein potje.

3) Meng het pigment in pastavorm met het Galtane Bindmiddel in kleine hoeveelheden, 
tot het bekomen van de gewenste kleur.

Opmerking: om een idee te krijgen van de kleur – die al drogend verlicht – brengt u het 
glazuur op een stuk behangpapier aan en droog het dan met een droger.

Als fixeermiddel op leempleister : men verdunt het Galtane Bindmiddel Galtane met 1 liter 
koud water en na 30 minuten met 6 liter water. Het aanbrengen gebeurt in 2 lagen, van 
vertrekkende van beneden naar boven toe.

Gebruiksaanwijzing: Laat je verbeelding de vrije hand: de toepassing kan met een handschoen, een spons, een 
doek, een spalter of een spatel gebeuren.
De mengeling moet binnen de 3 dagen worden gebruikt.

Droogtijd: Tweede laag mogelijk na 8u Volledig droog na 24u.
Case�ne kan een typische geur optreden, deze geur verdwijnt na enkele dagen.

Rendement: 50 m� voor 100g Galtane Bindmiddel, volgens de gebruikte techniek en de ondergrond.

Reiniging gereedschap: Met water en zeep.
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Voorzorgen en opslag: De resten mogen worden gecomposteerd: zodra ze droog zijn, mogen ze in de vuilnisbak.
Koel, vorstvrij en afgeschermd van licht bewaren. Let op eventuele allergie�n. Resten in een 
containerpark deponeren. Natuurlijke verven dienen ook buiten het bereik van kinderen 
bewaard te worden. 

Producten voor bepaalde werken worden steeds onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker geprobeerd. Het 
eindresultaat hangt af van onvoorziene factoren. Ons advies wordt, op basis van een lange ervaring, enkel ter 
informatie gegeven. Wij hebben geen enkele invloed op de effectieve praktische toepassing van het product door de 
gebruiker en wij kunnen in geen geval als aannemers van de uit te voeren werken worden beschouwd. Onze 
verantwoordelijkheid beperkt zich in elk geval tot de waarde van de geleverde of gebruikte producten. Ons advies stelt 
ons in geen geval verantwoordelijk en kan geen aanleiding geven tot rechtsvervolgingen. Deze technische fiche kan 
enkel als advies worden beschouwd. 

Raadpleeg de veiligheidsfiche.
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