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BONCREAT MARRAKECH WALLS

PRODUCTBESCHRIJVING
BonCreat MARRAKECH WALLS is een kant en klare oplosmiddelvrije Tadelakt Look verf op waterbasis.
Deze verf geeft een subtiele luxueuze uitstraling. De verf is oplosmiddelvrij en millieuvriendelijk. Het oppervlak voelt
prettig aan. De uitstraling wordt bepaald door de wijze van aanbrengen.
Voor Betonlook effect kiest u de grijze varianten
Voor Tadelakt effect kiest u de natuurlijke kleurvarianten.

TOEPASSINGSGEBIED
•
•
•

Voor binnen gebruik op wanden
Geschilderde wanden, nieuw gestuukte wanden, kalkpleister, cementpleister etc
Het beste effect krijgt u op vlakke wanden

ONDERGROND:
Ondergrond dient vlak, schoon, droog, stofvrij, vetvrij, silicone- en vuilvrij te zijn. Ondergrond mag geen reliëf
hebben. Een goede oppervlakte voorbereiding ondersteunt een goed verwerking van de verf.
Verwijder alle oppervlakte bevuiling en los geraakte verflagen of andere losse delen.
-

-

Geschilderde wanden voorbereiden met 1 laag Boncreat Color Primer en 2 uur laten drogen.
Nieuw gestuukte wanden voorbereiden met 1 laag Boncreat Color Primer en 2 uur laten drogen.
Zuigende ondergronden in ieder geval voorbereiden met 1 laag Boncreat Color Primer in voorkomende
gevallen is een 2e laag nodig, primer 2 uur laten drogen.
Hout, voorbereiden met 1 laag Boncreat Color Primer en 2 uur laten drogen.

GEREEDSCHAP
-

Langharige blokkwast of roller en Boncreat Spaan.
Schuurpapier korrel 400
Afplaktape

VERWERKING & TECHNIEK
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Breng bij twijfel over de zuiging van de ondergrond altijd eerst een laag Boncreat Color Primer aan en laat deze 2 uur drogen. Werk
niet in direct zonlicht.
Breng de verf dik aan met een kwast of vachtroller. Bewerk de wand als de verf een beetje begint te drogen door met de Boncreat
Spaan over het oppervlak te spanen. Voor een stoer effect doet u dit onregelmatig met reliëf, voor een strakker effect maakt u het
geheel iets vlakker. Dikker aanbrengen zorgt voor hoger verbruik.
Indien het uw eerste keer is werkt het het handigste met 2 mensen, waarbij de ene persoon aanbrengt met de roller en de andere
met de spaan.
Laat het geheel in ieder geval 6 uur drogen en controleer dan of het oppervlak droog (voelt het droog aan?, zitten er geen donkere
plekken in)
Als het droog is schuurt u het oppervlak lichtjes op met korrel 400 of hoger, hierdoor ontstaat het Tadelakt / Beton Look effect.
Verwijder het stof en geniet van uw mooie Beton Look Wand.
Voor extra effect kunt u de Boncreat spaan in een circa 45-60 graden hoekstand over het droge oppervlak spanen. Het geheel gaat
hiervan glanzen en er ontstaat een donkere grijs-zwarte afzetting. Stop wanneer u tevreden bent.
Eventueel te veel aan donkergrijze strepen kunt u weer verwijderen door lichtjes te schuren met korrel 400
Indien u Boncreat Tadelakt verf meer water- en vuilafstotend wil maken kunt u deze voorzien van Boncreat Sealox Impregneer, dit is
een onzichtbare laag. Ook kunt u afwerken met Boncreat 2K-PU Coating, dit maakt het afgewerkte oppervlak donkerder en egaler.
Voor meer effecten kunt u ook Boncreat EcoSealer Color toepassen hiermee brengt u een semi-transparante kleursluier aan, dit
geeft een bijzonder effect
Onbehandelde Tadelakt verf is poreus en niet afwasbaar.

LET OP KLEUREN VAN TADELAKT VERF EN BETON CIRÉ ZIJN NIET HETZELFDE
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BONCREAT TADELAKT VERF

•
•
•

Verwerkingstemperatuur tussen 5°C en 25 °C.
Vorstvrij bewaren op droge plaats 12 maanden houdbaar.
Nog vloeibare en/of zachte BONCREAT TADELAKT verf is éénvoudig met water te verwijderen, na
uitharding kan dit alleen mechanisch of met aceton.

Veiligheid:
De dispersie niet op de huid laten indrogen, direct met water en zeep verwijderen.
Bij contact met ogen, afdoende met water spoelen. Wordt de irritatie van het oog na enkele minuten niet minder,
dan dient een arts te worden geraadpleegd.
Afvalwijzer: Lege potten en opgedroogde verf kunt u bij het normale Restafval voegen.
Resten vloeibare verf bij Klein Chemisch afval
Raadpleeg vooraf altijd onze productbladen op www.boncreations.nl. Bij twijfel over de te maken keuze vooraf altijd
contact opnemen met onze Technische Afdeling.

Meer informatie, verwerkingshandleidingen en film vind u op onze website www.boncreations.nl

