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UNIVERSELE PRIMER
1. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
Productinformatie

Universele Primer is een primer op solventbasis, die uitstekend hecht op
verschillende ondergronden in de meeste houtsoorten, metalen oppervlakken
en metselwerk binnen en buiten. Voor sommige toepassingen zullen
gespecialiseerde primers nodig zijn bv. voor harsrijke houtsoorten,
gegalvaniseerd staal en pleisterwerk.

Toepassingsgebied

Deuren, ramen en ander houtwerk, metaal en metselwerk

Samenstelling

Bindmiddel: alkydhars
Solvent: white spirit

2. FYSISCHE KENMERKEN
Eigenschappen

Droogtijd

Klaar voor gebruik. Isoleert de ondergrond en verbetert de hechting van de
afwerkingslaag.
Optimaliseert het rendement van de afwerkingsverf.
Gebruik binnen en buiten.
Eén laag op standaard dikte:
Duimdroog: 6 uur.
Overschilderbaar 16 uur
Droogtijden variëren naargelang vochtigheidsgraad en temperatuur,

Kleur

Grijs

Verpakking
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Droge Stof

52 %

3. VERWERKING

Voorbereiding
ondergrond

Onbehandelde oppervlakken:
Het oppervlak moet droog, zuiver, gezond en vrij van loszittende delen zijn. Bij
gebruik op onbehandeld pleisterwerk met 10 % white spirit verdunnen.
Reeds geschilderde oppervlakken:
Verwijder alle slecht hechtende verfdelen door nat schuren.
Reinig met water en detergent, afspoelen met zuiver water en laten drogen.
Metalen oppervlakken:
Voor ijzer en staal: alle loszittende schilfers en roest met staalborstel
verwijderen. Voor nieuw gegalvaniseerd metaal de Dulux Primer Alu Zinc
gebruiken.

Systeem

Goed omroeren voor gebruik.
Eén laag Universele Primer aanbrengen met borstel of rol. Voor verroest
metaal 2 lagen aanbrengen.
Gebruik van een spuitpistool wordt niet aangeraden.
Afwerken met een Dulux lak na 6 uur.

Rendement

Per laag ongeveer 8 m² per liter op hout, 11 m² voor metaal en 7 m² voor
pleisterwerk steeds afhankelijk van de
porositeit

Reiniging van het
materieel

Alle materiaal met white spirit reinigen onmiddellijk na gebruik.

Bewaring

Blik goed afsluiten
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4. VOORZORGSMAATREGELEN

VERF OP SOLVENTBASIS
Ontvlambaar.
Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.
Bevat kobaltsicatief en methylethylketoxime.Kan een allergische reactie
veroorzaken. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken. Bevat
white spirit. Buiten bereik van kinderen bewaren. Vermijd contact met huid en
ogen.Bij contact met de ogen, onmiddellijk met overvloedig water afspooelen
en medisch advies inwinnen. Na aanraking met de huid, onmiddellijk wassen
met veel water en zeep. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
Het blik altijd veilig rectop bewaren en transporteren elk risico van uitlopen te
voorkomen. Koel en vorstvrij bewaren. Afval niet in de gootsteen werpen.
Handschoenen dragen.
Zie container voor bijkomende veiligheidszinnen.
Veiligheidsblad voor de professionele gebruiker op aanvraag beschikbaar.

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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