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Natuurlijke primer
Technische informatie:
Grondverf voor natuurlijke verven, kalkhoudende verven en coatings.
Kan ook gebruikt worden als afwerkingslaag, door het aanbrengen van 2-3 lagen en het polijsten van
de laatste laag.
Hoge milieukwaliteit, 97% natuurlijk ecologisch product.
Geschikt voor binnen- en buitenmuren.
Zandige/korrelige textuurafwerking zorgt voor een uitstekend ''grijpvlak''. Zeer wit, ondoorzichtig
product helpt bij het egaliseren van oppervlakken met lichte onvolkomenheden.
Borstels en gereedschap kunnen worden gereinigd met water en zeep.
Semi-creamy korrelig, ivoorwit.
VOC: 0,01 gms/liter (vanwege het kalkgehalte).
Ph: ca. 12
Maximale diameter van het aggregaat: 0,4 mm
Specifiek gewicht: 1.540 kg/liter
Applicatie:
Oppervlakten:
Ideaal voor gebruik op alle gladde oppervlakken (gipskarton, pleisterwerk, hout, celbeton, eerder
geverfde oppervlakken)
Voor glanzende en glanzende oppervlakken wordt aanbevolen het oppervlak te schuren of licht te
schuren om een betere hechting van de primerlaag te verkrijgen.
Meng voor en tijdens het aanbrengen met een hand of elektrische garde.
Aanbrengen op een schoon (geen schilferen of afschilferen) droog oppervlak, vrij van vuil of stof.
Breng een dunne laag van het product aan met een natuurlijke borstel of roller.
Er is slechts één laag nodig.
Geschikte temperaturen voor het aanbrengen, tussen 7 en 27 graden.
Droogtijden:
Minimaal 24 uur, afhankelijk van de temperatuur en het niveau van de kamer.
De gewenste toon of dekking wordt pas verkregen als de verf volledig gedroogd is.
De lichte geur door de natuurlijke ingrediënten verdwijnt na het drogen.
Ventileer de kamer goed. Respecteer de voorgeschreven droogtijden; het is absoluut noodzakelijk
om een volledig droog oppervlak te hebben vooraleer de afwerking laag aan te brengen.
Ingrediënten
Calciumcarbonaten, zink- en titaandioxide, methylcellulose, talk, lijnzaadolie, zetmeel, boraten, alun,
natriumsilicaat, glycerine, cosmetisch conserveringsmiddel, 5% kunsthars.
verdunning
Met water, indien nodig, van 0 tot 20%, afhankelijk van de poreusheid van het oppervlak.
Hoe poreuzer het oppervlak, hoe meer water er moet worden toegevoegd.

De verf moet een goede vloeibaarheid hebben wanneer deze klaar is om aan te brengen.
De textuur moet uniform zijn op het oppervlak.

dekking
Ongeveer 6-8 vierkante meter per liter.
Opslag
Wordt 12 maanden bewaard in een droge omgeving, beschermd tegen vorst en overmatige hitte
tussen 5 en 30 graden.
Tips/suggesties:
- Aarzel niet om water toe te voegen als de verf te dik is.
- Slechts één keer aanbrengen
Waarschuwing:
- Buiten bereik van kinderen houden
- Niet doorslikken
- Het gebruik van een veiligheidsbril wordt aanbevolen vanwege het risico op projectie. In geval van
oogcontact onmiddellijk met veel water spoelen.
- Als u een gevoelige huid heeft, is het aan te raden om tijdens het aanbrengen van het product
handschoenen te gebruiken.
- Beschermen tegen bevriezing
- Alleen te gebruiken met vakkundige ventilatie
Het Primer Fijn-voordeel:
- Verf kan worden aangebracht met een roller
- Ideaal voor gebruik op plafonds
- Uitstekende hechting op alle oppervlakken van het interieur
- Gemakkelijk toe te passen
- Kan worden getint met pigmenten
- Ademend oppervlak
- 100% VOC-vrij

