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    Productinformatie  mei 2010 
 
Hoogvullende grondverf 
4 seizoenen 
Ideale verwerking  
Snelle aan- en doordroging 
Met 4Q Formule 
 

 
REXO 4Q GROND 

 
 
Profiel   REXO 4Q, de technologische perfectie met 4Q –formule 
   een nieuwe impuls in het segment buitenverven voor 4 seizoenen 

 
Eigentijdse grondverf 
Prima verwerking 
Snelle aan- en doordroging 
Hoogvullend 
Goede vloeiing 
Prima kantendekking 
Goed schuurbaar 
Prima hechting 
Vochtregulerend 
468.562 kleuren  

 
 
Ondergronden  Onbehandeld en kaal gemaakt hout 

Oude intact zijnde verflagen 
Op de juiste wijze voorbehandelde metalen en diverse kunststoffen 

 
 
Verwerking  De verf voor gebruik goed oproeren 

Applicatie : vol aanbrengen en goed verdelen 
Aanbevolen laagdikte  : 70-80 micron nat, ca. 45 micron droog 
Gereedschap reinigen  : direct na gebruik met terpentine 

 
 
Verwerkings-  Omgevingstemperatuur  : +5 tot  +23ºC 
condities  Ondergrondtemperatuur : +5 tot  +23ºC en tenminste 3°C boven  

  het dauwpunt 
Relatieve luchtvochtigheid  : < 80% 
 
 
 



Eigenschappen Glans    : ca. 5-15% GU/60° 
Dichtheid   : ca. 1,5 kg/l 
Vaste stofgehalte  : ca. 80 gew.% / ca. 61 vol.% (wit/lichte tinten) 
Theoretisch rendement  : 13 m²/l bij een droge laagdikte van 45 micron 
Praktisch rendement  : afhankelijk van applicatiemethode, laagdikte 
      en aard van de ondergrond 
VOS-gehalte   : < 300 g/l 
Droging bij 20ºC/RLV 65% : stofdroog   : ca. 2 uur 

   kleefvrij   : ca. 3 uur 
      overschilderbaar  : na 16 uur 
Droging bij 5ºC/RLV 65% : stofdroog   : ca. 3 uur 

   kleefvrij   : ca. 5 uur 
      overschilderbaar  : na 20 uur 
      Kleur, temperatuur en RLV beïnvloeden de  

  droging 
Elasticiteit   : 5 mm Erichsen 

 
 
Systeemopbouw Voorbehandeling 

De ondergrond moet schoon, droog, vetvrij, en draagkrachtig zijn 
Bestaande, intact zijnde verflagen mat schuren (korrel min. P 280)  
Gebreken in de ondergrond vooraf op een verantwoorde wijze en met 
toepassing van de juiste producten herstellen. 
 
Hout, onbehandeld 
Gronden met 2 lagen REXO 4Q GROND en aflakken met 2 lagen REXO 4Q 
AFLAK HOOGGLANS of ZIJDEGLANS of REXO 4Q SYSTEEM 

 
 
Verpakking  1 en 2,5 liter 
 
 
Arbo-classificatie Oplosmiddel arm 

Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO 
 
 
Opslag   Koel in goed gesloten verpakking 

en in een geventileerde ruimte, buiten bereik van kinderen en dieren 
 
 
Houdbaarheid  In onaangebroken verpakking 2 jaar; na opening beperkt houdbaar 


