
 
 

GRABATEX PRO

Technische Informatie

Uitstekend dekkende, extreem matte, soepel verwerkbare, muurverf voor binnen en buiten

Productbeschrijving

Eigenschappen
Door de lange opentijd en extra matte instelling is Grabatex Pro 
zeer ongevoelig voor strijklicht. Grabatex Pro kenmerkt zich verder 
door een uistekende natte- en droge dekking, extreme witheid, 
snelle- spepele- en eenvoudige vewerking. Het product is vrij van 
oplos- en conserveringsmiddelen en weekmakers.

Toepassingsgebied
Uitstekend toe te passen in ruimtes met veel lichtinval. Spackpla-
fonds, gestucte plafonds en wanden. Beton en steenachtige onder-
gronden en glasweefsels. Voor binnen en beschermd buitenwerk.

• Eenvoudig en soepel verwerkbaar

• Zeer lange opentijd

• Droogt aanzetvrij op en is onzichtbaar bij te werken

Technische gegevens

Toepassingsgebied

Kleuren¹

Verpakkingsgrootte

Soortelijk gewicht

Verbruik²

Opslag³

Bindmiddelbasis

Natte afwrijfklasse*

Dekkingsklasse*

Glansgraad*

EU-VOC  
Grenswaarde

* Naar DIN EN 13 300
¹) Met behulp van Conti® ProfiColor® of met een weerbestendig gebonden kleurverf op kleur te brengen. Bij te zwaar aankleuren verslechteren de specifieke 
eigen- schappen en kan kleurverstoring optreden. Kleurverf en kleurconcentraat dienen voor gebruik getest te worden.  
²) De opgegeven verbruikswaarden zijn gemiddelde waarden op een gladde ondergrond. Het exacte verbruik valt te bepalen door een proefopzet op het betref-
fende bouwdeel, met inachtneming van alle voorbewerkingen.  
³) In ongeopende originele verpakking geschikt om opgeslagen te worden. Goed doorroeren voor gebruik en na gebruik goed afsluiten.
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Binnen

Wit en aan te kleuren met 
Conti ProfiColor

2,5 en 10 Liter

ca. 1,40 gr/cm³

ca. 125 ml/m²

Koel en droog ca. 1 jaar

Kunstharsdispersie

Klasse 1

Klasse 1 bij 8 m²/l

Stompmat

(Cat. A/a): 30 g/l VOC (2010)
Dit product bevat max. 30 g/l.
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Ondergrondvoorbehandeling

Ondergrond
Voor iedere, goed voorbehandelde, stevige ondergrond 
binnenshuis geschikt. De ondergrond dient stevig, droog, 
stof-, olie- en vetvrij te zijn. Afhankelijk van de soort dient 
de ondergrond adequaat voorbehandeld en gegrond te 
worden.

Scheuren
Scheuren vakbekwaam wegwerken en genoeg droogtijd 
hanteren.

Verkleurde vlekken
Vlekken voorstrijken met Conti Isogrund.

Sterk zuigende ondergronden
Sterk zuigende ondergronden dienen voorbehandeld te 
worden met Conti® Puracryl- Tiefgrund.

Niet zuigende ondergronden
Niet zuigende ondergronden met Conti Puracryl WP Grund 
voorbehandelen. Gladde, glanzende ondergronden vooraf 
opruwen.
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Verwerking

Materiaalinstelling
Het product is gebruiksklaar ingesteld.

Materiaalkleuring
Met behulp van Conti® ProfiColor® of met een weer-
bestendig gebonden kleurverf op kleur te brengen. Bij 
te zwaar aankleuren verslechteren de specifieke eigen- 
schappen en kan kleurverstoring optreden. Kleurverf en 
kleurconcentraat dienen voor gebruik getest te worden.

Aanbrengmethodes
Kwast, roller of spuiten. Geschikt voor airless verspuiten.
Materiaal, omgevings- en ondergrondtemperatuur ten 
minste 5 °C.

Verwerking
In de meeste gevallen volstaat 1 maal onverdund aanbren-
gen. Afhankelijk van de ondergrond en verwerkingsmetho-
de kan tot maximaal 5% water worden toegevoegd. Om 
aanzetten te voorkomen, nat-in-nat aanbrengen.

Sterk zuigende ondergronden
Sterk zuigende ondergronden dienen voorbehandeld te 
worden met Conti® Puracryl- Tiefgrund.

Niet zuigende ondergronden
Niet zuigende ondergronden met Conti Puracryl WP Grund 
voorbehandelen. Gladde, glanzende ondergronden vooraf 
opruwen.

Overschilderen/droogtijd
Bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid na enkele 
uren tastdroog en overschilder- baar. Belastbaar na ca. 3 
dagen. Bij koel, vochtig weer en een grotere laagdikte een 
navenant langere droogtijd aanhouden.

Reinigen van gereedschap
Tijdens werkonderbrekingen het gereedschap in het mate-
riaal of in water bewaren. Gereedschap direct na gebruik 
schoonmaken met water, eventueel met afwasmiddel.
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Belangrijk

Speciale aandacht
In moeilijke gevallen advies inwinnen.

Veiligheid
Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuitnevel niet inade-
men. Tijdens en na het ver- werken voor goede ventilatie 
zorg dragen. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruim- 
ten. Bij contact met de ogen en de huid direct grondig met 
water spoelen. Niet in het riool, open water of de grond 
laten lopen. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van
de verf dient vermeden te worden. Tijdens het verwerken 
de grond afdekken.

Technisch advies
Uiteraard kunnen in deze technische informatie niet alle 
ondergronden en verftechnische problemen behandeld 
worden. Mocht u verdere vragen hebben kunt u vanzelf-
sprekend technisch advies inwinnen.
E-mail: info@dslcoatings.nl of tel: +31 (0)88 027 55 00
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