
the strong connection

PRODUCTTYPERING

Basis   Gepigmenteerde afwerkpasta op basis van kunstharsdispersies.

Kleur   mousegrey, sandgrey, shadowgrey en olivegrey.

Consistentie   Dunne pasta.

Kant-en-klaar
Eenvoudig op de wand te verwerken
Uitstekende hechting
Zeer zuinig in verbruik
Emicode EC 1PLUS

TOEPASSING

Voor het realiseren van een decoratieve betonlook op binnenwanden in meerdere dunne lagen. Geschikt voor badkamers maar niet in de
douchehoek.

VERWERKING

Laagdikte   Ca. 1 mm bij 2 à 3 lagen Maximale laagdikte is ca. 2 mm per laag.

Gereedschap   Vlakke kleine spaan of klein spackmes.

Opslag   Koel en vorstvrij opslaan (tussen 5⁰ - 25 ⁰C).

Houdbaarheid   Minimaal 12 maanden, in onaangebroken verpakking.

Droogtijd   12 - 24 uur.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondergrond:

307 WallDesign dient altijd aangebracht te worden op geschikte draagkrachtige vlakke, vet- en stofvrije wanden.

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid   Niet brandbaar.

Classi catie   NEN-EN 15824:2017. Dispersie gebaseerde afwerkpleister voor binnen.

Verbruik   1e laag ca 0,4 kg per m², uitgaande van een egale ondergrond. Onvlakke ondergrond verhoogt het verbruik.
De 2e en 3e laag ca. 0,2 kg per m². Totaal verbruik is ca. 0,6 kg per m², uitgaande van 1 basislaag en 2 lagen
voor betonlook.

Vorstbestendigheid   Nee.

307
WALLDESIGN
Kant-en-klare afwerkpasta voor het creëren van betonlook
wanden.
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Eventueel grote gaten vooraf dichtzetten en de wanden met geschikte cement- of gipsgebonden producten egaliseren zodat een
vlakke, egaal zuigende ondergrond ontstaat.
307 WallDesign is geschikt om ondergronden mee uit te vlakken tot 2 mm.
Alleen sterk zuigende en/of afzandende wanden voorstrijken met 099 Dispersieprimer
Overgangen tussen verschillende materialen vrijhouden en zo nodig afkitten.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact
opnemen met onze afdeling Technische Adviezen T +31 (0)75 627 16 30.

Gebruiksaanwijzing:

Zorg voor een kamertemperatuur van ca. 15⁰ - 20 ⁰C.
Roer de pasta voor gebruik door met een spatel.
Breng de 1e laag aan met een kleine vlakke spaan of spackmes in een dunne dekkende laag van ca. 1 mm. Schep hierbij telkens
kleine hoeveelheden op de spaan. Des te vlakker de 1e laag des te vlakker de uiteindelijke wand zal worden met een rustiger beeld.
Laat de eerste laag minimaal 12 uur drogen.
Eventuele ongewenste oneffenheden kunnen na droging licht worden weggeschuurd met jn schuurpapier (korrel 180 - 240) of
Hierna de ondergrond stofvrij maken met een pluisvrije doek of stofzuiger.
Daarna de volgende lagen dun opzetten in willekeurige richtingen. Door korte slagen met de spaan te maken des te meer
betonlook er ontstaat. Langere slagen geven een rustiger beeld. Steeds na het aanbrengen het materiaal onmiddellijk weer
wegschrapen. Dit een aantal maal herhalen, al naar gelang van het gewenste eindresultaat.
Tussen het verwerken van de lagen 307 WallDesign door kan een droogtijd in acht worden genomen of de lagen kort na elkaar (nat
in nat) worden verwerkt. Afhankelijk van de ondergrond is 2 à 3 lagen over het algemeen voldoende.
Door bij de laatste laag met de zijkant van de spaan of spackmes over het oppervlak te schrapen verkrijgt men een licht glanseffect.
Schuur de wand na het drogen van de tweede of derde laag (minimaal 12 uur) zoals eerder beschreven. Door het schuren ontstaat
meer diepte en nog meer kleurnuances. Maak hierna de wand weer stofvrij.
Indien gewenst kan er een goed afneembare, kleurverdiepende beschermlaag aangebracht worden met 308 WallDesign Finish of
In geval van zwaardere belasting (bijv. achterwand keuken, etc.) met 311 TopCoat; een 2-componenten PU lak.
Bekijk vooraf de 307 WallDesign instructie lm.
Gebruik voor het reinigen van 307 WallDesign onze 312 Conditioner of een neutrale allesreiniger. Beslist geen chloor of
bleekmiddelen toepassen.
Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons veiligheidsblad).

Bevat methylchloroisothiazolinone en methylisothiazolinone (3:1), benzisothiazolinone, methylisothiazolinone. Kan een allergische reactie
veroorzaken.

Verwerkingscondities: 
Gewenste omgevingstemperatuur : 15 - 20 °C.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

KWALITEIT EN GARANTIE

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse  :  Geen.
Veiligheidsbladen  :  Op aanvraag beschikbaar.

ARTIKELGEGEVENS

ArtikelArtikelArtikelArtikel OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving VerpakkingVerpakkingVerpakkingVerpakking EAN codeEAN codeEAN codeEAN code

307 WallDesign Milieubewuste emmer van gerecycled PCR à 4 kg 

30711 mousegrey  8710345 307116

30713 sandgrey 8710345 307130

30715 shadowgrey  8710345 307154 

30717 olivegrey  8701345 307178

De kleuren worden op order gemaakt met een levertijd van maximaal 5 dagen.De kleuren worden op order gemaakt met een levertijd van maximaal 5 dagen.De kleuren worden op order gemaakt met een levertijd van maximaal 5 dagen.De kleuren worden op order gemaakt met een levertijd van maximaal 5 dagen.
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