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PRIMER GEVEL 

 

1. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT 

 

Productinformatie 
 

Primer Gevel is een watergedragen grondlaag op acrylbasis, voor gevels en 
buitenmuren. Zorgt voor een betere hechting van de eindlaag en voor een 
gelijkmatige afwerking zonder glanzende of doffe vlekken. 

 

Toepassingsgebied 
 

Baksteen, metselwerk, pleister, cementbezettingen, nieuwe of bestaande 
crepie’s en beton. 

 

Samenstelling 
Bindmiddel: Acrylaat copolymeren 
Solvent: Water 

 

2. FYSISCHE KENMERKEN 

 

Eigenschappen 
 

Klaar voor gebruik. Voedend: isoleert de ondergrond en verbetert de hechting 
van de afwerkingslaag. 
Dekkend: maakt de ondergrond homogeen. Zeer goede dekkracht. 
Optimaliseert het rendement van de afwerkingsverf. Geurarm. Snelle droogtijd. 
Kan met solventgedragen lakken overschilderd worden. 
Overschilderbaar: na 6 uur 

 
 

Kleur Wit 

 

Verpakking 
 

5 l . 
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Droge Stof 
 

Wit : ongeveer 40 – 45  % nominaal 

 
Vlampunt 

 
Niet van toepassing. 

 
3. VERWERKING 

 
 
 

Voorbereiding 
ondergrond 

 
Het oppervlak moet droog zijn. Reeds geschilderde oppervlakken goed 
reinigen. Slecht hechtende delen verwijderen. Grondig schuren en ontstoffen. 
Mos en/of algen behandelen met een geschikt anti-mos middel. 
Eventueel met maximum 5 % water verdunnen voor nieuwe en poreuse 
ondergronden. 

 

Systeem 
 

Eén laag primer aanbrengen met borstel of rol met lange haren (15 à 20 mm.) 

 

Rendement 
 

Ongeveer 9 m² per liter per laag afhankelijk van de poreusheid van de 
ondergrond. 

 
Reiniging van het 
materieel 

 
Alle materiaal met warm zeepwater reinigen onmiddellijk na gebruik. 

 
Bewaring 

 
Zorgvuldig de verpakking sluiten. 

 

4. VOORZORGSMAATREGELEN 

  
PRODUCT OP WATERBASIS 
Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch millieu 
op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. 
Buiten bereik van kinderen bewaren. 
Contact met de huid vermijden 
In geval van contact met de ogen, onmiddellijk met veel water spoelen en 
medisch advies inwinnen. 
Bij contact met de huid, wassen met water en zeep. 
Voorkom lozing in het milieu. Dampen niet inademen. Bij verspuiten een 
geschikt ademhalingsmasker dragen. Tijdens het schuren een geschikt 
stofmasker dragen; schuurstof niet inademen. 
Beschermen tegen vorst.  

 
De gegevens die in het document voorkomen zijn het resultaat van methodische opzoekingen die door de praktijk bevestigd 
werden. Ze worden slechts als richtlijnen aangegeven. Gezien de grote verscheidenheid van de toepassingen en van de 
wijze waarop het product kan aangebracht worden, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden; wij verwijzen hier naar 
onze algemene verkoopsvoorwaarden. 
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