PRODUCTINFORMATIE RWP028
USP’s

Gevelverf o.b.v. 2 componenenten
Waterbasis
Hechting op vochtige ondergronden
UV Bestendig
Mix what you need
Duurzaam door langere onderhoudsvrije periode
Voeg pas PLUS toe op het moment van schilderen

PRIJSINFORMATIE
GARANTIE

zie prijslijst
5 jaar i.c.m. applicateur

RWP028 – DE OPLOSSING VOOR VOCHTIGE ONDERGRONDEN
TOEPASSINGEN

Uitstekende hechting op vochtige ondergronden
Geschikt op steen en beton, stuc-, metsel en pleisterwerk (op cementbasis)

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Op basis van minerale grondstoffen
Stofdroog na 30 minuten – overschilderbaar na ca. 2 uur
Verkrijgbaar in wit en op aanvraag in kleur
Mat

RENDEMENT

8-10 m2 per liter

HOUDBAARHEID

In gesloten verpakking op een koele en droge plaats - onaangemaakt

VERPAKKINGSEENHEDEN

1 KG zakken RWP028 – 1,5 liter zakken PLUS
Makkelijk stapelbaar en transporteerbaar in diverse maten verzenddozen

VERWERKING
GEBRUIKSAANWIJZING

Voeg aan 1,5 liter PLUS (mix van polymeren) in een emmer 1 KG RWP028 toe en
mix machinaal (met boormachine) tot een glad mengsel

VERHOUDING

1 KG RWP028 : 1,5 LITER PLUS

VERWERKINGSTIJD

Aangezien het een vers product is, moet aangemaakte verf binnen 1,5 uur worden
aangebracht

VERWERKING

Blokkwast en roller

VERWERKINGSTEMPERATUUR

Niet onder de 5oC en boven 25oC

VOORBEHANDELING

Vooraf gevel afspuiten met hoge druk – geen primer gebruiken voor hechting

*
**

PLUS is een door RAW Paints’ ontwikkelde mix van polymeren
Afhankelijk van de ondergrond

VOORDELEN RAW PAINTS
UNIEKE FORMULE: de natuurlijke grondstoffen verwerkt in RAW Paints verfpoedersystemen vormen de basis voor de
unieke verfpoederformule. Het principe van deze formule berust op een ‘verkeiming’ van de mineraalverf met de
ondergrond. Er ontstaat een vaste minerale en onoplosbare verbinding met de verfdrager (pleisterwerk, beton, baksteen,
natuursteen e.d.). De doorsnede van een verflaag met RAW Paints toont dit versteningsproces, ook bekend als
verkiezelen.
HECHTING OP VOCHTIGE ONDERGRONDEN: De producten van RAW Paints hechten goed op vochtige ondergronden, door
de verkiezeling waardoor afbladderen niet mogelijk is. Veel mensen zijn zich niet bewust dat vocht het probleem is
waarom verf niet kan hechten; de schilder kan een vochtmeting uitvoeren zodat duidelijk wordt welke verf het beste
gebruikt kan worden.
VOS VRIJ: VOS ofwel Vluchtige Organische Stoffen zijn onderdeel van alle oplosmiddelen die in een product zitten.
VOS zijn de meest schadelijke snel verdampende oplosmiddelen voor het milieu en de gezondheid van de mensen die met
het product werken. VOS-vrije verf is voor zowel schilder, als bewoner de manier om aan een beter milieu bij te dragen.
CO2 REDUCTIE: vanwege de hechting zorgt schilderen met RAW Paints voor een langere onderhoudsvrije periode. De
producten vrij van VOS en dus gezonder. En er wordt geen onnodig water gebruikt in het productieproces als ook in het
vervoer van het product. Just add water!
EFFICIENT VERPAKT: Door verf niet in blikken te verpakken maar in zakken zorgen we voor efficiënt transporteren.

ONDERSTEUNEND BEELDMATERIAAL
STAP 1

STAP 2

STAP 3

Werelddoelen worden bereikt door het gebruik van RAW Paints’ producten

STAP 4

