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Snelgrond 
voor binnen en buiten 

I. Materiaal 

 

einzA Snelgrond is een zeer snel drogende grondverf, welke goed hecht op nieuw en reeds geschilderd houtwerk. einzA 

Snelgrond is uitstekend geschikt voor het gronden van houten gevelementen o.a. bij hoogbouw. De snelle droging van einzA 

Snelgrond bespaart tijd en verplaatsingkosten van klim- en steigermateriaal; is dus zeer efficiënt in gebruik. 

einzA Snelgrond is reeds na 1 à 2 uur overschildbaar. Is zeer weervast; 2 aangebrachte lagen einzA Snelgrond kunnen  

ongeveer 1 jaar onafgewerkt blijven. einzA Snelgrond is ideaal voor objecten waarbij een snelle afwerking gewenst is. 

 

Soort materiaal sneldrogende grondverf voor buiten, op alkydharsbasis  

Toepassing goed hechtende grondverf op nieuw houtwerk en reeds eerder geschilderde ondergronden 

Kleuren wit en grijs 

Glansgraad mat 

Dichtheid ca. 1,35 = 1.350 g/l 

Bindmiddel speciale alkydhars 

Temperatuurbestendig tot 180 °C 

Verpakkingsmaten 2,5 l - 750 ml 

 

II. Eigenschappen en verwerkingsvoorschriften 

 

Dekking goed 

Vloeiing goed 

Weerbestendigheid zeer goed, op schone- en droge ondergronden 

Hechting zeer goed  

 

Verdunning:  

bij kwastverwerking terpentine 

bij spuitverwerking xyleen of nitro-verdunning (thinner) 

Kwasten met een soepele langharige kwast vlot opzetten, daarbij uitstrijken vermijden  

Rendement ca. 16 - 18 m2/I bij een droge laagdikte van 25 µm, 

afhankelijk van ondergrond en applicatiemethode. 

Droogtijden (20 °C, 65 -75% rel. luchtv., 25 µm drooge verffilm) 

 Na ca. 15 min. stofdroog; na ca. 30 min kleefvrij 

Overschilderbaar na 1 à 2 uur met alkydharsverven 

Verwerkingsvoorschriften niet verwerken bij temperaturen beneden +5 °C of boven +30 °C. 

Houdbaarheid tenminste 1 jaar, in gesloten originele verpakking. 

 Aangebroken verpakkingen zijn beperkt houdbaar. 

Reiniging van het gereedschap wasbenzine 
z.o.z.! 
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III. Systeemopbouw resp verwerking 

 

A. Snel drogende grondverf voor nieuw hout: 

 

• Houtsoorten van duurzaamheidsklasse III, IV en V impregneren met een Bläueschutz 

• Rondom gronden met einzA Snelgrond, ca. 10 % verdund met terpentine  

• Schuren, spijkergaten dichten, etc.  

• 2e laag einzA Snelgrond onverdund aanbrengen 

 

B. Snel drogende grondverf voor onderhoudswerk: 

 

•   Niet intakte verflagen resp. onvoldoende hechtende verflagen, volledig verwijderen d.m.v. afbranden of schuren.     

• Losse kitresten verwijderen. 

• Nog goed hechtende oude verflagen grondig schuren. 

• Kaalgekomen  houtwerk grondig reinigen en gronden met einzA Snelgrond, ca. 10 % verdund met terpentine. 

• Schuren, spijkergaten afstoppen, etc. 

• 2e laag einzA Snelgrond onverdund aanbrengen. 

 

IV. Veiligheidsaanduidingen en codering 

 

Vlampunt boven 24 °C 

Gevarenklasse volgens VbF niet van toepassing 

 

Het product valt onder de wetgeving gevaarlijke stoffen. Alle noodzakelijke aanwijzingen zijn opgenomen in het REACH-

veiligheidsblad volgens (EG)wetgeving nr.1907/2006, alsmede in het veiligheidsblad naar CLP-voorschrift volgens (EG) 

wetgeving nr. 1272/2008. 

De bladen zijn op ieder moment afroepbaar op www.einzA.com, of aan te vragen via sdb@einzA.com. 

De coderingen op het etiket raadplegen en aanhouden ! 

 

VOS-gehalte naar categorie II der VOS-richtlijn 2004/42/EG 

 VOS-grenswaarde naar categorie II (sub. i) - Lb: max. 500 g/l naar fase II (2010) 

 VOS-gehalte van einzA Snelgrond: < 500 g/l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bovenstaande gegevens zijn nauwgezet samengesteld volgens de huidige stand der onderzoekstechnieken en moeten gelden als richtlijn. Vanwege de 
veelzijdige toepassingen en werkmethoden zijn ze vrijblijvend, vormen geen basis voor contractuele rechtsbetrekking en ontheffen de verwerker niet van 
het op eigen verantwoordelijkheid testen van de geschiktheid van onze producten. Voor het overige gelden onze algemene voorwaarden. 

Uitgave 07/2016; hiermee verliezen alle voorgaande merkbladen hun geldigheid. 


