EEN DUURZAME
GEVEL IS HEEL
WAT WAARD!
STAPPENPLAN SILANCOLOR PAINT PLUS | SILEXCOLOR

Een strakke gevel,
daar knapt het
van op!

na
Voor een duurzaam
behoud van de gevel
bescherm je deze
tegen regen, zon
en uitlaatgassen.
Met de decoratieve
en beschermende
muurverven en coatings
van Mapei, beschikbaar in
meer dan 1000 kleuren,
verleng je de levensduur
van de gevel en
vermeerder je de waarde
van de woning.

voor

STAP 1 VOORBEREIDEN
Voorzie de schone, droge en voorbehandelde ondergrond van een
laag Silancolor Primer Plus.
Verbruik ca. 0,10-0,30 kg/m².

STAP 2 AANBRENGEN
Behandel na ca. 24 uur (bij 23° C en 50% R.V.) het oppervlak met
Silancolor Paint Plus.
Verbruik ca. 0,15-0,2 kg. /m².

STAP 3 AFWERKEN
Werk na ca. 24 uur (bij 23° C en 50% R.V.) het oppervlak af met
Silancolor Paint Plus.
Verbruik ca. 0,15-0,2 kg. /m².
Breng alle lagen kruislings en egaal aan met behulp van een nietpluizende vachtroller.

SILANCOLOR PAINT PLUS
Waterafstotende, dampdoorlatende siloxaanverf, die
vochtproblemen voorkomt.
Dankzij BioBlock© technologie
is de verf bestand tegen
alg-, mos en schimmelgroei
vanwege
het ‘zelfreinigende
2
effect’ van de verf.

Let op!
Op een donkere ondergrond en/of bij toepassing van heldere/primaire kleuren kunnen
meerdere lagen noodzakelijk zijn. Een proefvlak geeft uitsluitsel.
Indien het Silancolor Paint Plus systeem wordt toegepast over een bestaand, intact
verfsysteem, is de damp-openheid afhankelijk van het bestaande verfsyteem. Nooit
toepassen over bestaande minerale verfsystemen! Niet aanbrengen bij temperaturen
onder 5° C., boven 35° C en 85% R.V., bij harde wind of als er regen verwacht wordt.
Mag ca. 15-20% verdund worden met schoon water.

voor

na

STAP 1 VOORBEREIDEN
Voorzie de schone, droge en voorbehandelde ondergrond van een
laag Silexcolor Primer.
Verbruik ca. 0,10-0,15 kg/m².

STAP 2 AANBRENGEN
Behandel na ca. 12-24 uur (bij 23° C en 50% R.V.) het oppervlak met
een laag Silexcolor Paint gemengd met ca. 20% Silexcolor Primer.
Verbruik ca. 0,2-0,25 kg/m².

STAP 3 AFWERKEN
Werk na ca. 24 uur (bij 23° C en 50% R.V.) het oppervlak af met een
laag Silexcolor Paint gemengd met ca. 20% Silexcolor Primer.
Verbruik ca. 0,2-0,25 kg/m².
Breng alle lagen kruislings en egaal aan met behulp van een nietpluizende vachtroller.

Let op!
Op een donkere ondergrond en/of bij toepassing van heldere/primaire kleuren kunnen
meerdere lagen noodzakelijk zijn. Een proefvlak geeft uitsluitsel.
Het Silexcolor Paint systeem is leverbaar in een breed spectrum kleuren uit de
Mapei Master Collection. Alleen toepassen op een minerale ondergrond of mineraal
verfsysteem (conform DIN-18363.) Niet aanbrengen bij temperaturen onder 5°
C., boven 35° C en 85% R.V., bij harde wind of als er regen verwacht wordt. Nooit
verdunnen met water!

SILEXCOLOR PAINT
Dampdoorlatende, minerale
silicaatverf (volgens
DIN018363) voor poreuze
oppervlakten, die ‘verkiezelt’
met de ondergrond en zo
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vochtproblemen voorkomt.

Totaaloplossingen voor de bouw
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