
OMSCHRIJVING
Een sneldrogende menie voor binnen en buiten.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN:
-  Goede vloeiing en vulling
-  Uitstekende hechting
-  Snelle stapelbaarheid
-  Bestand tegen reinigingen onder hoge druk en agressieve 

reinigingsmiddelen

TOEPASSINGEN
Uitstekend geschikt voor het gronden van staal, hout, hardboard en 
MDF.

PRODUCTINFORMATIE

Bindmiddel Oplosmiddelhoudende PU gemodificeerde 
alkydhars

Dichtheid 1,2 kg per liter

Theoretisch rendement Ca. 10 - 12 m² per liter bij 75 μm natte 
laagdikte.

Gewicht vaste stof 70%

Glansgraad Mat

Houdbaarheid Ca. 12 maanden in onaangebroken 
verpakking. Koel, droog en vorstvrij bewaren.

PRODUCTBLAD
PRO-ONE LOODVRIJE MENIE

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerking Airless, spuitdruk 80 - 100 bar, spuitopening 
0,011 - 0,015 inch, verftemperatuur min. 5°C, 
kwast, roller.

Droging bij 20°C Na ca. 30 minuten stofdroog.  
Na ca. 2 - 4 uur overschilderbaar.

Verwerkingscondities Temperatuur tijdens applicatie: min. 10°C 
en max. 35°C, temperatuur tijdens droging: 
min. 10°C en max. 35°C.

Verdunning Terpentine

LEVERING

Verpakking 0,75 liter en 2,5 liter

Kleur Oranje

SYSTEMEN

Voorbehandeling Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij 
zijn. Eventueel ontvetten met thinner of was-
benzine. Gladde ondergronden opschuren.

VEILIGHEIDSGEGEVENS
Zie productveiligheidsbladen.

ProOne
Celsiusbaan 10
3439 NC Nieuwegein

T 088 633 72 02
E info@pro-one.nl
www.pro-one.eu/nl

Disclaimer
Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom 
van ProOne. Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ProOne worden gekopieerd, aan 
derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van 
indicatie en zijn niet uitputtend. ProOne is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden 
of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van 
technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. ProOne behoudt zich 
het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. ProOne is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het 
in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten 
met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het 
product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en 
transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)
voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.


