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RENOGROND
  Zeer snel drogende grondverf op basis van alkydhars.

Toepassing:
• Voor het plaatselijk gronden van hout, epoxy 

ondergronden en voorbehandeld metaal.
• Enkel voor buitengebruik.

Eigenschappen:
• Zeer snelle droging.
• Blijvend elastisch.
• Zeer goede hechting.
• Goede vulling.
• Stofdroog na ca. 25 minuten bij 20 °C  

en 65% RV.
• Overschilderbaar na ca. 4 uur. 
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Omgevingsconditie:
Te verwerken bij minimaal 5 °C. Attentie: door zon-
instraling kan de omgevingstemperatuur aanzienlijk 
hoger zijn dan de luchttemperatuur. Bij twijfel, meet 
de temperatuur van de reparatieplek of bescherm 
de reparatie tegen directe zoninstraling.   •   Maximale 
relatieve luchtvochtigheid 85%. Niet toepassen bij 
regen of mist tenzij afgeschermd. 

Ondergrondcondities:
Ondergronden dienen schoon, droog, vet- en stof-
vrij te zijn.

Gebruiksaanwijzing:
Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen 
met terpentine.   •    Aanbrengen met kwast of rol-
ler.   •   Gereedschap/apparatuur reinigen met terpen-
tine.   •   Theoretisch rendement bij 30 micrometer 
droge laagdikte: 15,6 m2/L.   •   Praktisch rendement, 
afhankelijk van de applicatiemethode, 60 - 85% van 

het theoretisch rendement.
 
Opslag, vervoer en houdbaarheid:
Droog, koel en vorstvrij opslaan tussen 5 °C en 30 °C. 
 •   Maximale gebruikstermijn 12 maanden.   •   Verpak-
king 1 liter.

Veiligheidsinformatie:
Raadpleeg de veiligheidsbladen.   •   Oplosmiddel  
vrij, geen adembescherming noodzakelijk.   •   Zie 
de aanwijzingen in de veiligheidsbladen.   •   Gebruik 
deugdelijke handschoenen (goede kwaliteit nitrile 
of neopreen).   •   Werk schoon en hygiënisch.

Milieu informatie: 
Vlampunt 25°C.   •  Voor de gebruiker geldt de na-
tionale wetgeving betreffende veiligheid, gezond-
heid en milieu.   •  Voor meer informatie en actuele 
gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinfor-
matieblad raadplegen.

Volume 1000 ml.
Bindmiddel Gemodificeerde alkydhars
Kleur Wit
Glansgraad Mat
Theoretisch rendement 15,6 m2/L bij 30 micrometer droge laagdikte
Praktisch rendement 60 - 85% van het theoretisch rendement
Stofdroog Na ca. 25 minuten bij 20 °C.
Overschilderbaar Na ca. 4 uur.

Het reparatiesysteem dient afgestemd te zijn op de technische mogelijkheden en de gestelde eisen. Voor een 
optimaal resultaat is een gedegen inspectie en technisch advies noodzakelijk.
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