Producten voor buiten:

Producten voor binnen:

Waarborg Hoogglans
Waarborg is een hoogglanzende aflak voor buiten met een zeer hoge buitenduurzaamheid en
kleurechtheid tot wel 10 jaar onderhoudsvrij
schilderwerk

Ankolux Aqua Brilliant
watergedragen, hoogglanzende lakverf voor binnen
als minder milieubelastende eindlaag op een
voorbehandelde ondergrond van hout

Waarborg Systeemverf
Vochtregulerende systeemverf met een zeer
goede buitenduurzaamheid. als duurzame
systeemverf voor onderhouds-schilderwerk op
voorbehandelde onderdelen zoals, kozijnen,
ramen, geveltimmerwerk.

Ankolux Aqua PU zijdeglans
watergedragen, zijdeglanzende lakverf voor binnen als
minder milieubelastende eindlaag op een
voorbehandelde ondergrond van hout.

Concept II
De kozijnen zijn volgens Concept II met een conform KOMO certificaat dekkend voorlak verfsysteem voorbehandeld.
Deze elementen dienen binnen 18 maanden na levering afgewerkt te worden op basis van onderstaand advies.

Afwerking op de bouw







Tijdens verwerking en droging moet de temperatuur van omgeving en ondergrond minstens 5°C zijn voor
alkyd producten en 9°C voor watergedragen producten.
Bij felle zonnestraling op het werk zo veel mogelijk “achter de zon aan” werken.
Het geheel schoon maken
Spijkergaten, nietgaten e.d. repareren met Anko houtreparatie OV snel
Gerepareerde, beschadigde en kale plaatsen tot de oorspronkelijke laagdikte bijwerken met Anko K grondverf (buiten)
of Ankolux Aqua Basisverf binnen).
De ondergrond licht schuren, opzuiveren en stofvrij maken.

Buiten:

Het geheel afschilderen met één laag Waarborg Systeemverf of Waarborg Hoogglans in een minimale droge
laagdikte zoals vermeld in het technisch documentatieblad.

Binnen:

Het geheel afschilderen met één laag Ankolux Aqua PU Zijdeglans of Ankolux Aqua Brillant in een minimale
droge laagdikte zoals vermeld in het technisch documentatieblad.

Voor meer informatie & verkooppunten verwijzen wij naar www.ankerstuy.nl

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de
toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.
Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

Datum & handtekening van aflevering op de bouw:

