
Alle in deze documentatie vermelde gegevens en aanbevelingen zijn gebaseerd op proefnemingen en informatie welke, in zoverre 
door ons controleerbaar, betrouwbaar is. Aangezien echter de toepassing door koper buiten onze controle ligt, kunnen wij hiervoor 
geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. 
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Suprime-AK is een univer-
seel anti klad middel, op 
basis van in de vrije natuur 
voorkomende grondstoffen. 
Het produkt is geëmulgeerd 
in water en volledig milieu-
vriendelijk. 
 
Suprime-AK is ontwikkeld 
om metselwerk, beton, 
stucwerk en natuursteen te 
voorzien van een nauwe-
lijks zichtbare anti klad 
laag, welke aanhechting 
van bekladdingen en pos-
ters sterk verminderd. Zelfs 
aluminium rolluiken al dan 
niet gecoat, kunnen met 
Suprime-AK  tegen be-
kladdingen beschermd 
worden. 
 
 
Een met Suprime-AK be-
handelde ondergrond heeft 
sterke vocht werende ei-
genschappen. Door de 
snelle droging zal het pro-
dukt binnen 4 uur na aan-
brengen, verf afstotende 
eigenschappen opbouwen. 
 
Anders dan vele andere 
produkten die voor dit doel 
reeds in de handel gebracht 
zijn vormt Suprime-AK 
geen hinderlijke glimmende 
filmlaag, maar zorgt door 
zijn zeer geraffineerde sa-
menstelling voor een verf-
afstotende film rondom ie-

der korreltje zand en ce-
ment wat in de gevel ver-
werkt zit. De ondergrond 
behoudt hierbij zijn volledig 
ademend vermogen. In 
tegenstelling tot vrijwel alle 
andere produkten blijft zelfs 
het  winddrogend effect van 
de gevel voor een belang-
rijk deel intact. 
 
Het verwijderen van opge-
brachte bekladdingen kan 
zeer snel geschieden door 
middel van heet water on-
der een druk van 40 tot 150 
bar. Afhankelijk van aard 
van de ondergrond en de 
voor de bekladding gebruik-
te verfsoort zal hierbij in 
enkele gevallen één van de 
strippers uit ons supraf 
pakket goede diensten 
kunnen bewijzen. 
 
 
 
De ondergrond moet wind-
droog en vrij zijn van alg, 
mos, vet, vuil en slemhuid.  
Suprime-AK dient bij voor-
keur te worden opgebracht 
door middel van airless 
apparatuur. Indien met 
kwast opgebracht, moet 
gezorgd worden voor vol-
doende opname.   
Supime- AK moet 2 maal 
worden opgebracht. Tussen 
de behandelingen in, laten 
drogen. Suprime-AK kan 

op licht vochtige onder-
grond worden toegepast. 
Niet poreuze ondergronden 
dun opbrengen en na dro-
ging uitwrijven. 
Eventueel op glas gemorste 
Suprime-AK met heet wa-
ter verwijderen. 
 
 
0,8 tot 3 m²/liter afhankelijk 
van de ondergrond.  
Zoals beton: 3 m²/ltr. 
Mergel: 0,8 m²/ltr. 
Normale baksteen 2 m²/ltr. 
 
 
Suprime-AK is niet ont-
vlambaar en niet giftig. 
 
 
Cans  25 liter 
Suprime-AK  vorstvrij op-
slaan in gesloten verpak-
king. Indien ouder dan 3 
maanden: schudden voor 
gebruik. 
Verwerking: Binnen een 
jaar na aflevering. 
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