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QUICK DRYINGPRIMER
1. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
Productinformatie

Quick Drying Primer is een primer op waterbasis. Zorgt voor een gezonde
ondergrond, vóór het schilderen. De primer is gemakkelijk aan te brengen,
overdekt haarscheurtjes, reparaties en donkere kleuren. De hoge flexibiliteit
voorkomt ook dat deze terug verschijnen, om een film met lange levensduur te
verkrijgen.

Toepassingsgebied

Muren en plafonds binnen, in pleisterwerk, gipsplaten en reeds geschilderde
ondergronden in goede staat
Bindmiddel: acrylaat copolymeer in emulsie
Solvent: water

Samenstelling

2. FYSISCHE KENMERKEN
Eigenschappen

Droogtijd

Quick Drying Primer

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.
Eén laag op standaard dikte:
Duimdroog: afhankelijk van temperatuur en vochtigheidsgraad.
Overschilderbaar: 4 tot 6 uur.
Droogtijden variëren naargelang vochtigheidsgraad en temperatuur,
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Kleur

Wit

Verpakking

2,5 - 5 - 10 l .

Droge Stof

32 % nominaal

Vlampunt

Niet van toepassing.

3. VERWERKING

Voorbereiding
ondergrond

Het oppervlak moet droog, zuiver, gezond en vrij van loshangende delen zijn.
Schuren. Gaten en barsten groter dan haarscheurtjes vullen met een geschikt
Polyfilla vulmiddel. Schuren en ontstoffen. Goed omroeren vóór gebruik.

Systeem

Voor gipsplaten, reeds geschilderde muren binnen. Voor pleisterwerk tot 20 %
verdunnen met water. Een kortharige rol gebruiken voor een optimaal
resultaat. Roeren vóór gebruik. Gelijkmatig aanbrengen met rol of borstel.
Afwerkingslaag aanbrengen na 4 tot 6 uur. Materiaal onmiddellijk na gebruik
reinigen met warm water en zeep

Rendement

Ongeveer 8 m² per liter per laag afhankelijk van de poreusheid en de kleur van
de ondergrond.

Reiniging van het
materieel

Alle materiaal met zuiver water reinigen onmiddellijk na gebruik.

Bewaring

De verpakking goed afsluiten

4. VOORZORGSMAATREGELEN

PRODUCT OP WATERBASIS
Zorg voor een goede verluchting gedurende aanbrengen en drogen.
Contact met ogen en huid vermijden. Bij aanraking
met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en
deskundig medisch advies inwinnen. Na aanraking met de huid
onmiddellijk wassen met veel water en zeep.Geen solventen, thinners of
white spirit gebruiken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Afval niet
in de gootsteen werpen. Koel en vorstvrij bewaren.
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.

Quick Drying Primer

15/12/2009

2

