
rug met een gewicht tot 1kg/m².

Oppervlaktevoorbereiding

verdunnen met maximaal 20/25% schoon water.

roller of spatel.

afgedekt met onze extra lichte glaster en bij 

onvolkomenheden weggeschuurd met een normale stuc-

pleister. We raden aan om onze Primer SP (specifiek voor 

natte muren met schimmels) te gebruiken bij optrekkend of

te vochtig.

Omschrijving Kant-en-klare lijm geschikt voor alle soorten wandbekleding.

Eventuele scheuren of gaten in de muur moeten worden

Voorbereiding

Toepassing

Texreco 3000 is klaar voor gebruik. Indien nodig is het product

Texreco 3000 wordt in één laag aangebracht met een kwast,

Borstel: breng texreco 3000 aan de op de achterkant van de

wandbekleding. Vouw het vel terug op zichzelf en wacht

10/20 minuten afhankelijk van de omgevingstemperatuur. 

Ga dan verder met het aanbrengen van het blad.

geval ook niet zuigend), sterk, stof- of verf- of olievrij zijn.

Alle ondergronden meoten droog, zuigend (in dit specifieke

•  Glasvezel wandbekleding.

•  Overschilderbare wandbekleding.

•  Vinyl wandbekleding met katoenen achterkant.

•  Moeilijke toepassing.

•  Hoge opbrengst

•  Lage VOC inhoud (vluchtige organische componenten)

Geschikt voor •  Vinyl contract wandbekleding met stoffen of non-woven

•  Bevat antibacteriële en schimmelwerende toevoegingen

PRODUCT INFORMATIEBLAD

Texreco 3000

Dit product is geschikt voor zuigende en niet zuigende 

•  Zeer sterk

•  Vlekt niet

ondergronden. Bruikbare in vochtige omgevingen of met

opstijgende vocht, zoals douches en badkamers.



de voegen te reinigen met een natte spons. We raden ook

productiedatum. Bewaren tegen vorst (tussen de 5°C en 40°C)

•  pH

•  Viscositeit

•  VOC inhoud

•  Vaste stof %

•  Douanenummer

Deponeer het afval in speciale containers voor bouw-

materialen.

48 uur•  Definitieve hechting

Niet vlambaar

•  Wachttijd 0 - 10 minuten

•  Verwerkingstemperatuur

•  Open tijd 15 - 20 minuten

fabrikant van de wandbekleding te raadplegen.

Het product vlekt niet.

We raden aan om bij vochtige muren het oppervlak voor te

bereiden met Primer SP.

Tussen de 5°C en 40 °C

Spatel: texreco 3000 onverdund met een getande spatel nr. 1

direct op de muur aanbrengen. Ga dan verder met het 

aanbrengen van de vellen.

om vóór de installatie de reinigingsinstructies van de 

Slotbepalingen Buiten bereik vankinderen en huisdieren bewaren. 

LET OP

Consumptie

Reiniging

Contra-indicaties

Opslag

aangaande de staat en stabiliteit van onze producten zijn slcehts richtlijnen zonder verplichtingen van onze kant, tenzij

de specifieke schriftelijk zijn gegeven. Zij zijn tevens geen garantie voor specifieke eigenschappen. Wij adviseren de klant

De informatie, zoals in dit productieinformatieblad gespecificeerd, is gebaseerd op nauwkeurige laboratoriumtesyen en 

beschikbare praktijkervaring. De informatie is niet bindend, wat over het algemeen ook geldt voor eventuele praktische

technische ondersteuning, verbaal of geschreven, gezien de grote verscheidenheid aan toepassingen en gebruiken, 

inclusief die van de derde partijen, wij geen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Analyse resultaten en alle informatie

Ongeveer 40%

3505 2010

65000 - 75000 cps

< 0,005 mg/m³

•  Uiterlijk Wiite crème

6,5

Texreco 3000 heeft een garantie van 24 maanden vanaf de

Product specificatie •  Basis Zetmeel

Texreco 3000 is geschikt op niet-absorberende ondergronden,

onvolmaakt voorbereide ondergronden of vochtige muren.

100 - 150 gr/m²

We raden aan om de wandbekleding van overtollige lijm en 

Rol: texreco 3000 rechtstreekd op de muur aanbrengen met 

een korte wolrol voor ongeveer 10/15 m². In dit geval 

adviseren wij het product te verdunnen met maximaal 

20-25% schoon water. Ga dienovereenkomstig te werk om de

wandbekleding aan te brengen.



Alblasserdam, juni 2021

de geschiktheid van onze producten test, wat betreft de beoogde toepassing en gebruikte technick door uitvoerige testen.

Naast het bovenstaande, zijn onze algemen verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Dutch Wall Decor bv, Ohmweg 1F, (NL) 2952 BD Alblasserdam            www.dwd.nu


