
                                                                                                
Technische fiche 
 
 
 
Sluierbindmiddel concentraat op waterbasis 551 
 
Voor het aanbrengen van gekleurde, diffusieopen wandlazuren in combinatie met Ultranature 
pigmentconcentraten in woonruimten. 
 
 
Technische eigenschappen 
Transparant sluierbindmiddel. In hoge mate waterdampdoorlatend. Geen vergeling. Verdunbaar 
met water. Zeer overvloedig concentraat. Daarom moet sluierbindmiddel 646 voor het verwerken in 
een verhouding 1:5 - 6 met water worden gemengd. 
 
Kleurtint  
Zonder  kleurpigmenten na volledige droging vrijwel kleurloos. 
 
Samenstelling  
Waterige emulsie uit hoogwaardige cellulose, schellak, boomharsen, bijenwas en plantenwassen. 
Voor meer details over de samenstelling vraag een volledig overzicht bij uw handelaar. 
 
Verwerking  
Met borstel of verfkwast, spons of katoenen doek. Ruimte- en oppervlaktetemperatuur boven 15°C. 
 
Verbruik  
Van het met water verdunde, gebruiksklare sluierbindmiddel 646 is ca. 1 liter voor 15 m2 nodig. Dit 
komt overeen met ongeveer 70 ml/m2 wandoppervlakte, maar dit kanverschillen naargelang het 
absorptievermogen van de ondergrond. 
 
Droogtijd bij normaal klimaat  
Oppervlakkig droog na 2 - 4 uur, volledig droog na ca. 24 uur. 
 
Verdunning- en reinigingsmiddel  
Water en Ultranature plantaardige zeep. 
 
Opslag Origineel in gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar. Verdund sluierbindmiddel 
onmiddellijk gebruiken. Koel, droog en gesloten bewaren. Beschermen tegen vorst! 
 
Aanwijzingen en veiligheidsraadgevingen  
Ook natuurlijke verfmiddelen buiten het bereik van kinderen bewaren.  
Overschot niet gewoon op de grond of bij het afvalwater gieten. Bevat chemisch synthetisch 
conserveringsmiddel, aanbevolen en goedgekeurd door FDA en BGA voor 
levensmiddelenverpakkingen. 
 
Goed roeren voor gebruik! 
 
Houdt u in ieder geval aan het technische fiche ! 



                                                                                                
Technische fiche 
 
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 
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