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Wallpaper® Living
Glad egaliseermiddel als grondering voor de
harscoating Wallpaper® Living. Ideaal voor
het voorbereiden van vlakke wanden vóór het
verven.
Living
is
een
kunsthars
Wallpaper®
wandafwerking op waterbasis met gekleurde
gladde supervlakke afwerking.
Italiaans design voor woonwelzijn.
Verkrijgbaar in de 10 kleuren van de Warm
Collection.

Rating 3*
02.21

Regional Mineral ≥ 30%
VOC Low Emission
Solvent ≤ 5 g/kg
Low Ecological Impact
Health Care

1. Grote verwerkbaarheid
2. Makkelijk schuurbaar
3. Uitstekend rendement
4. Geen afname van volume
5. Gipsplaten: afwerking Q3 en Q4

*R
 ating berekend op het gemiddelde van de
kleurensamenstellingen

Innovatie

Vanuit de Kerakoll green research
Italiaans design voor woonwelzijn.
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Toepassingsgebieden
Gebruiksklaar, glad 1-component
egaliseermiddel op waterbasis.
Egalisatie en afwerking van:
- bepleisteringen
- beton
- gipsplaten
- vezelcementplaten
- oppervlakken van gips
Binnen in civiele, commerciële en industriële
ruimtes.

Afwerkingsproducten om het Wallpaper® Living
oppervlak af te werken:
- Decor Paint
Niet gebruiken
Buiten; op wanden onderhevig aan optrekkend
vocht, op niet-absorberende ondergronden
(metaal, kunststof laminaat, PVC, hars, glasverf,
niet-absorberende verf).

Gebruiksaanwijzing
Voorbereiding van de ondergrond
De ondergrond moet compact, droog en schoon
zijn en dus vrij van stof en vet. Eventuele broze
en niet goed vastzittende delen, middelen
die voor onthechting kunnen zorgen, oude
bindmiddelarme en/of niet goed vastzittende verf
moeten op de juiste manier verwijderd worden.
Poreuze ondergronden, met een verminderde
mate van hechting, moeten in ieder geval
compact en absorberend zijn, indien dit niet het
geval is, moet voor versteviging met Universal
Wall Primer worden gezorgd. De te egaliseren
panelen moeten goed verankerd en stabiel zijn.
Om te veel vocht te voorkomen en dus langere
droogtijden voor geschikte ventilatie zorgen.
Voorbereiding
Klaar voor gebruik. Vóór gebruik opnieuw
mengen: de pasta moet homogeen, consistent en
klontvrij zijn. Er kunnen kleine hoeveelheden
water toegevoegd worden. Het niet gebruikte
product kan worden bewaard voor later gebruik
door de verpakking hermetisch af te sluiten met
het originele deksel.

Toepassing
Wallpaper® Living te gebruiken als
egaliseermiddel: het product op de geschikte
ondergrond aanbrengen als voorbereiding van
de wanden voor het schilderen of de decoratieve
cyclus.
Wallpaper® Living te gebruiken voor het
afwerken van naden en egaliseren van platen:
- Het product als tweede laag uitstrijken
op de versterkte en afgedichte naad met
afwerkingsniveau Q1. Laten drogen, schuren of
zo nodig glad strijken.
- Voor egalisatie met afwerkingsniveau Q3
en Q4 het product op de tweede droge laag
aanbrengen en in sommige gevallen van
tevoren eerst een schuurbehandeling uitvoeren.
Reinigen
het nog verse Wallpaper® Living kan van de
gereedschappen verwijderd worden met behulp
van water. Zodra het product is uitgehard, kan
het mechanisch verwijderd worden.

Overige aanwijzingen
Het product is niet geschikt voor egaliseren met
een dikke laag op wanden.

De foto’s in de catalogus en op de website,
evenals de kleuren van de staalkaarten, zijn
slechts indicatief.
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Bestektekst
De afwerking van naden en het volledig gladmaken van de platen of het gladmaken van de pleisters vindt plaats met een
eco-vriendelijk organisch mineraal afdichtmiddel, GreenBuilding Rating® 3, voor zeer flexibele afwerkingen en egalisaties
en een volledig glad eindresultaat zoals Wallpaper® Living van Kerakoll Spa op volledig schone en droge ondergronden.
Het verbruik op gipsplaten of afwerkingen met korrelgrootte ≤ 0,5 mm is ≈ 0,6-0,8 kg/m2
Het verbruik op afwerkingen met korrelgrootte ≥ 0,5 mm is ≈ 1,3-1,5 kg/m2

Technische gegevens volgens de kwaliteitsnorm van Kerakoll
Uiterlijk

witte pasta

Houdbaarheid

≈ 12 maanden vanaf de productiedatum in de originele en
intacte verpakking; niet vochtbestendig

Waarschuwingen

niet vorstbestendig; rechtstreeks zonlicht en
warmtebronnen vermijden

Verpakking

emmers 20 kg

Max. aanbrengtemperatuur

van +10 °C tot +30 °C

Mengverhouding

klaar voor gebruik

Wachttijd vóór 1° en 2° laag

≈ 2/4 uur

Wachttijd voor:
- schilderen

≈ 24/48 uur

- aanbrengen van behangsel

≈ 24/48 uur

Verbruik:
- op gipsplaten of afwerking met
korrelgrootte ≤ 0,5 mm

≈ 0,6 - 0,8 kg/m2

- op afwerking met korrelgrootte ≥ 0,5 mm

≈ 1,3 - 1,5 kg/m2

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +20 °C, 65% R.V. en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de werklocatie: temperatuur, wind
en absorptiegraad van de ondergrond.

Waarschuwingen
Product voor professioneel gebruik
normen en wetten van het land van gebruik
naleven
gebruiken bij temperaturen tussen +10 °C en
+30 °C
controleer of de ondergrond volledig schoon en
compact is
Kerakoll
Quality
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ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED
18586-E

ISO 45001
CERTIFIED
18586-I

respecteer eventuele elastische voegen aanwezig
in de ondergrond
indien nodig het veiligheidsblad aanvragen
voor overige zaken kunt u contact opnemen met
Kerakoll Worldwide Global Service
+39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

De gegevens met betrekking Rating verwijzen naar het GreenBuilding Rating® Manual 2012. Deze informatie is bijgewerkt tot januari 2021 (ref. GBR Data Report – 02.21)
en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL S.p.A.
is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en update van de informatie als deze direct van de site is genomen. Het technische infoblad is opgesteld
op basis van onze beste technische en gebruikskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks
kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het
product geschikt is voor het voorziene gebruik.
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Info

Go green

Kerakoll Spa
via dell’Artigianato 9
41049 Sassuolo - MO

+39 0536.816.511
info@kerakoll.com

Green Building
Experience on
www.kerakoll.com

