Technisch Informatieblad

Strikolith Deco Primer
Productnaam:
Strikolith Deco Primer
Samenstelling:
Watergedragen, oplosmiddel vrije primer op acrylaat basis.
Eigenschappen:
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●
●
●
●
●

Watergedragen
Uitstekende dekking, nivelleert daardoor bonte en gekleurde ondergronden.
Zorgt voor een betere dekking en hechting van de muurverf.
Oplosmiddel vrij en geurarm.
Zuigingsverschillen nivellerend.
Voorkomt glansverschillen.
Overschilderbaar met latex en synthetische muurverven.
Matte witte kleur.
Weinig spatter bij rollen met vachtroller.

Kleuren:
Lichte kleuren.
Toepassing:
Op schone, droge draagkrachtige (stof vrij) mineralen en geverfde ondergronden. Ter opheffing van lichte
zuigingsverschillen, kleurbontheid en glansverschillen in de eindlaag.
Technische gegevens:
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Acrylaat: dispersie
Pigmenten: Titaandioxide (rutiel) en minerale vulstoffen.
Oplosmiddel: Water
Vaste stof: ±50,5%
Soortelijk gewicht: ±1,4 kl/l
Kleur: Wit
Glansgraad: Mat
Verdunning: Water, max 2% indien wenselijk.
Rendement: ± 4-6 m²/l per laag, afhankelijk van applicatie methode en zuiging ondergrond.
Kleefvrij: Na ongeveer 1-2 uur afhankelijk van temperatuur, Relatieve vochtigheid en ondergrond.
Overschilderbaar: Na ten minste 6 uur.
Houdbaarheid: In ongeopende verpakking op een droge, koele en vorstvrije opslag minimaal 1 jaar.

Voorbehandeling ondergrond:
Bij het overschilderen van glanzende synthetische muurverven licht schuren. Vervuilde ondergronden schoonmaken.
Poederende laag zoveel mogelijk verwijderen en fixeren met Strikolith diepgrond. Slecht hechtende en veegvast verglagen
verwijderen.
Verwerking:
Verf voor gebruik goed mengen. Aanbrengen met vachtroller, blokkwast of airless spuit. Maximaal verdunnen met 2% water
indien nodig. Reiniging gereedschap met water. Niet beneden 5°C verwerken.
Verbruik:
± 4-6 m²/l per laag, afhankelijk van applicatie methode en zuiging ondergrond.
Verpakking:
5 en 10 Ltr in kunststof emmer.
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Opslag:
In ongeopende verpakking op een droge, koele en vorstvrije opslag minimaal 1 jaar.
Veiligheid:
Zie hiervoor het Veiligheidsinformatie blad.
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