
TECHNISCH INFORMATIE BLAD 

Primer voor hout 
Witte grondverf voor hout. 
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Situatie 
Geschikt voor binnen en buiten. 

Toepassing 
Ideaal als grondlaag voor hout. 

Eigenschappen 
•Zeer goed schuurbaar 
•Goede vulling 
•Gemakkelijk verwerkbaar 
•Uitstekende vloeiing 
•Duurzaam 
 
Verdunning en reiniging 
Verdunnen met white spirit D40. 
Materiaal na gebruik direct reinigen met white 
spirit of cellulose kuisthinner. 
 
Rendement 
10m² per liter 

Bewaarmethode en houdbaarheid 
Eens de pot geopend is geweest (zelfs maar 
eventjes), de pot eens omdraaien en opnieuw 
rechtzetten om velvorming te voorkomen. 

In een goed afgesloten verpakking op een 
koele en droge plaats: ten minste 18 maanden. 

Applicatie 
Aan te brengen met kortharige (vilt) rol en/of 
borstel. Je kan deze verven ook spuiten met een 
airless-pistool. 

Voorbehandeling 
De ondergrond lichtjes opschuren met korrel 
120-240, onstoffen en goed ontvetten met 
wasbenzine of water met een beetje ammoniak. 
Laat alles goed uitdrogen vóór het aanbrengen 
van de primer laag. 
Let op: Dit is geen eindlaag. 
 
Afwerking 
•AIRLESS-PISTOOL 
Verdun de verf met 0-5% white spirit, gebruik een 
spuitopening van 0,021 inch, druk van 12-15 Mpa 
 
•KWAST OF ROL 
Gebruiksklaar 
 
Let op: Het kan nodig zijn om tussen deze laag 
en de eindlaag lichtjes te slissen, tot om een 
glad effect te bekomen (de vezel van het hout 
kan rechtop komen te staan). 
 
Aanbevolen laagdikte 
Nat: 60-70µm 
Droog: 35-45µm 
 
Uitzicht  
Glansgraad: Mat  
Kleur: Wit. 

Droogtijden 
Overschilderbaar na 24 uur. Overspuitbaar na 
12uur. Droog na 6 uur. Uitgehard na 3 weken. 
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Verwerkingstemperatuur: 10°C - 30°C Stofdroog 
na 30 min. 

De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en 
o.a. afhankelijk van de weersomstandigheden, 
aangebrachte laagdikte en de eventueel 
toegepaste kleur. 

Inhoud 
0,75L 

2,5L 

Kenmerken 
Maaltijnheid: 7 
Viscositeit: 180 sec. DIN 4 
Hoeveelheid vaste stof: ca. 45 
Pigmentering: Hoogwaardige pigmenten 
Hittevastheid: Bij droge belasting maximaal 90°C 
 

 


