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Grondverf 452 
Natuurwit, schimmelwerend, mat, voor binnen en buiten 
 
 
Toepassing: 
Ademende grondlaag en hechtlaag voor het verven met lakverven van 
Ultranature. 
 
Technische eigenschappen: 
Waterbestendig, goed vul- en dekvermogen, goede droging en 
schuurbaarheid. Waterdampdoorlatend.  
 
Kleurtint: 
Natuurwit, mat.  
 
Samenstelling: 
Olie van de ricinusboom, saffloerolie, standolie van houtolie, ester van natuurhars, kaolien, zinkcarbonaat, 
rutiel, bariet, isoparaffine, krijt, talkpoeder, siliciumzuur en sporen van Co/ZR/Zn/Mn.  
Het VOS-gehalte van dit product is max. 390 g/l. De Europese limietwaarde is 400 g/l (categorie „e“ vanaf 
2010).  
 
Verwerking: 
Strijken, rollen, spuiten. Omgevings-en oppervlaktetemperatuur boven 15°C. 
 
Verbruik: 
60 - 80 ml/m2 per laag. Zuinig aanbrengen om problemen bij het drogen te vermijden!  
 
Droogtijd bij normaal klimaat: 
Stofdroog na ca. 3 uur. Droog, schuurbaar en opnieuw bewerkbaar na 24 uur. Zorg tijdens het drogen in 
ieder geval voor goede verluchting!  
 
Verdunnings- en reinigingsmiddel: 
Ultranature verdunning. Het product is gebruiksklaar. 
 
Opslag: 
Origineel in gesloten verpakking ten minste 5 jaar houdbaar. Koel, droog en gesloten bewaren.  
 
Aanwijzingen en veiligheidsraadgevingen: 
Het product is brandbaar! Bij de verwerking verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Wegens het 
gevaar van zelfontbranding met grondverf doordrenkte vodden in water dompelen, lange tijd laten drogen en 
met het huisvuil verwijderen. Bij gebruik van spuitapparaten een goedgekeurd ademhalingstoestel dragen. 
Ook natuurlijke verfmiddelen buiten het bereik van kinderen bewaren. Overschot niet gewoon op de grond of 
bij het afvalwater gieten. 
 
Goed roeren voor gebruik! 
Houd u in ieder geval aan het technische fiche! 
U krijgt de fiche bij uw handelaar of via internet. 
 
VbF A III. 
Europese afvalcatalogus 08 01 02. 
GISCode Ö60. 
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Al deze aanwijzingen zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis.Dit technische fiche wordt ter 
informatie en advies gepubliceerd. 
Geen enkel juridisch recht kan hierover reclameren. 
In geval van twijfel kunt u zich melden bij de tussen- handelaar, groothandel of fabrikant 
Na elke update verliest het vorige fiche zijn geldigheid 
 
Ecobati 
Z.I. des Hauts Sarts 
25, Première avenue 
4040 Herstal 
http://www.ecobati.be 
info@ecobati.be 
http://www.thermofloc-benelux.com 
Tel. : 0032(0)4/246.32.49 
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