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ACRYLIC VARNISH 

Omschrijving:  

Waterafstotende, beschermende en kleurloze vernis, op basis van acrylaathars-dispersie. Bedoeld om sierpleisters, 

beton, baksteen, cement enz. weerbestendiger en/of beter reinigbaar te maken. Voor binnen en buiten. 

 

Toepassing:  

Bedoeld om sierpleisters, beton, baksteen, cement enz. weerbestendiger en/of beter reinigbaar te maken. 

 

Eigenschappen: 

- Kleurloze beschermde coating 

- Eenvoudig reinigbaar 

- Weer- en alkalibestendig 

- Waterafstotend 

 

Kleur: 

Kleurloos. Donkere ondergrondkleuren kunnen intenser/ dieper worden door het behandelen met SPS ACRYLIC 

VARNISH. 

 

Verwerking: 

Voor gebruik goed roeren. Niet verdunnen! Verwerken met een kwast, vachtroller of spuit. Buiten: Voor het 

weerbestendiger maken van sierpleister 1 dunne laag aanbrengen. Binnen: voor het beter afwasbaar maken van 

sierpleister 1 of 2 lagen aanbrengen. Voor het stofvrij maken van bakstenen of cement 1 dunne laag aanbrengen. 

 

Verbruik:  

Ca. 5-10 m2 per liter per laag, afhankelijk van de zuiging van de ondergrond en de verwerkingsmethode. 

 

Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%: 

Droog na ca. 2 uur. 

 

SYSTEMEN 

 

Algemeen: 

De ondergrond dient glad en vlak te zijn. De ondergrond dient bovendien draagkrachtig, volledig afgebonden, 

schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen 

en/of herstellen. Bij buitentoepassing alle alg- en mosaangroei verwijderen. 

 

Nieuw sierpleisterwerk: 

Minimaal 14 dagen laten uitharden. 

 

Bestaand pleisterwerk: 

Reinigen met water en ontvettingsmiddel en laten drogen. 
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ACRYLIC VARNISH 

 

TECHNISCHE GEGEVENS (gelden voor wit) 

 

Bindmiddel: Zuiver acrylaat 

Pigmenten: nvt 

Oplosmiddel: Water 

Vaste bestanddelen: 30 v/v % 

Soortelijke massa: ca. 1,02 g/ml 

Aanbevolen laagdikte:  

Glansgraad Glanzend 

Verdunning: Niet verdunnen 

Gevarenklasse: zie MSDS 

Reinigen gereedschap: Water en zeep 

 

Houdbaarheid: 

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele, en vorstvrije plaats. 

 

Algemeen:  

Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Enkel verwerken wanneer de temperatuur van de ondergrond 

tenminste 3°C boven de dauwpuntstemperatuur is. Buiten niet bij dreigende regen, vorst, of in de volle zon 

aanbrengen. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren.  

 

Restanten:  

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. 

 


