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Gebruikershandleiding / verwerkingsadvies:

Verwerking:
Voor het gebruik is het noodzakelijk om de inhoud goed te roeren i.v.m. de juiste kleur. Bij grotere objecten adviseren we 
alle benodigde verf in een keer aan te maken (te mengen), dit ter voorkoming van mogelijke kleurverschillen.

Verwerking is bij voorkeur d.m.v. conventionele spuitapparatuur, luchtdrukbekrachtigde of airless spuitapparatuur doch 
kan ook met de kwast of roller.

Verdunning?
• Gebruik bij het spuiten van Kramp kunstharslakken tussen de 15 en 20% verdunning.
• Gebruik bij het spuiten van Kramp grondverf ongeveer 10% verdunning.
 Bij verwerking met de kwast of roller kan men deze onverdund aanbrengen.
• Om de droogtijd te bespoedigen adviseren wij u om i.p.v. de Kramp kunstharsverdunning de Kramp snelharder verdun-

ning te gebruiken.

Viscositeit
Om de verfdikte te meten kan gebruik worden gemaakt van een viscositeitmeter LT30510.
De doorlooptijd (in seconden) geeft aan welke mate van vloeibaarheid (verfdikte) is bereikt.

Richttijden bij kunstharslak van Kramp: 25 - 30 seconden
Richttijden bij grondverf van Kramp: 30 - 35 seconden

Bij het aanbrengen van meerdere deklagen, is het noodzakelijk dit nat op nat te doen, bij voorkeur 1x horizontaal en 1x 
vertikaal en anders minimaal 24 uur te wachten ( bij 20°C ), vervolgens licht na te schuren waarna men de volgende laag 
kan aanbrengen.

Ondergrondvoorbehandeling:
Om een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken betreffende de glans en dekkracht is het noodzakelijk om van te voren 
de ondergrond goed te reinigen, bij voorkeur met siliconenreiniger (beslist niet met remreiniger), deze te voorzien van 
grondverf welke qua kleur het best past bij de uiteindelijke lakkleur en de Kramp-verdunning te gebruiken.
Wanneer men kunststoffen of non ferro metalen wil behandelen dient daar de non ferro grondverf gebruikt te worden.
Indien een bestaande verfl aag onbekend is van samenstelling of is gebaseerd op conventionele bindmiddelen is het raad-
zaam om op 1 plaats een test uit te voeren alvorens de werkzaamheden aan te vangen.

Algemene gegevens:

Verwerkingsomstandigheden:  vanaf + 10 °C en tot 80 % relatieve luchtvochtigheid.
Geschikt voor:  ijzer en staal
Verpakkingsgroottes zijn:  1 liter, 2,5 liter en spuitbussen van 400 ml.

Wat zijn de droogtijden?

Droogtijd Kunstharslakken
Stofdroog bij 20˚C:  40-60 minuten
Kleefdroog bij 20˚C:  6-8 uur
Uitgehard bij 20˚C:  24 uur
Einduitharding:  6-7 dagen

Droogtijd grondverfen
Stofdroog bij 20˚C:  15-30 minuten
Kleefdroog bij 20˚C:  1-2 uur
Uitgehard bij 20˚C:  24 uur
Einduitharding:  3-4 dagen

Sproeierdiameters:
Kunstharslak van Kramp:  1,2 – 1,4 mm
Grondverf van Kramp:  1,6 – 1,8 mm
Druk bij het spuiten:  4-5 bar
Spuitafstand verfspuit – project: 10 – 15 centimeter

Laagdiktes en verbruik:
Grondlaag:  Kramp grondverf (laagdikte: 50 - 60 µm)
Afdeklaag:  Kramp kunstharslak (laagdikte: 50 - 60 µm)
Theoretisch rendement per liter: 
 3,8 - 4,2 m² / kg (bij 50 µm laagdikte)


