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Branderbriljant,
de multifunctionele
spuitpleister
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voor

de

kwaliteit

Branderbriljant is direct toe te passen op alle
vlakke en gladde minerale ondergronden zoals
beton, cellenbeton, kalkzandsteen, gipsblokken,

Waar verwachtingen hoog gespannen zijn en

gipsgebonden mortels, gipsgebonden platen,

waar het resultaat meteen optimaal moet zijn, is

cementgebonden mortels en cementgebonden

Branderbriljant het beste antwoord. De deco-

platen.

ratieve structuur van Branderbriljant kan naar
wens gevarieerd worden. Net als de kleur. Via de

Kenmerken

kleurendispenser is Branderbriljant in bijna elke

applicatie

voor

gewenste kleur leverbaar.
• Korrellaag zowel fijn als grof instelbaar
Branderbriljant wordt vooral toegepast op die

• Laag verbruik (1,5 kg/m2)

plaatsen waar hoge eisen worden gesteld aan

• Kalk- en oplosmiddelvrij

o.a. duurzaamheid, hardheid en reinigbaarheid.
De pleister is daarom bijzonder geschikt voor het

Kenmerken

afwerken van wanden en plafonds in de utiliteits-

• Zeer hoge inwendige hardheid en dus slijtvast

in

gebruik

bouw en ‘betere’ woningbouw. Daarnaast is

• Zeer goede reinigbaarheid

Branderbriljant uitermate geschikt bij renovaties.

• Duurzaam

Door de zeer hoge hardheid is de kans op

• Leverbaar in kleur

beschadiging nihil. Branderbriljant is door en

• Kleurecht

door gekleurd en tevens lichtecht.
Branderbriljant is spuitklaar en kalk- en oplosmiddelvrij. Er kan snel en economisch mee
gewerkt worden.
Te c h n i s c h e

informatie

Branderbriljant is multifunctioneel. Allereerst
kunnen in combinatie met stukadoorgips niveauverschillen en incidentele beschadigingen op
wanden en plafonds uitstekend gerepareerd en
geëgaliseerd worden. Na volledige doordroging
wordt vervolgens een meslaag Branderbriljant
aangebracht. Na volledige droging van de
meslaag wordt afgewerkt met een spuitlaag
Branderbriljant in de gewenste structuur.

Vanzelfsprekend

Lees alle technische kenmerken en applicatiegegevens
in kenmerkenblad 8870.

Brander afbouwprodukten

Informatie
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