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  WALL PRIMER 
 
 TECHNISCHE FICHE 
  Januari 2013 – aangepast februari 2014   
                  Annuleert en vervangt elke voorgaande fiche 

 
BINNEN                 
 
BESCHRIJVING EN BESTEMMING VAN HET PRODUCT 
 
Omschrijving  Grondlaag op basis van watergedragen acrylaatcopolymeren. 

Toepassing  Bevordert de hechting / verbetert het rendement van Wall Matt, Lack Matt en  
  Wall & Wood Satin dankzij zijn strak aspect. 

Nieuwbouw en renovatie  

Eigenschappen  Snel droog, reukarm  
  Microporeus 
  Onverzeepbaar 
  Uitstekende hechting 
   
Classificatie  AFNOR NF T 36‐005 : Familie I – categorie 7b2 
  Conform NFT 30‐804 en P 84403 
 
TECHNISCHE INFORMATIE 
 
Uitzicht van de pot  Smeuïge verf 

Soortelijke massa  1,4 kg/l 

Droge stofgehalte  In volume: 34% 
  In gewicht: 55% 

VOS  EU limietwaarde voor dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010) 
  Dit product bevat maximaal 29 g/l VOS 

Uitzicht van de film  Half strak 

Glansgraad  < 5 onder 85°, mat 

Rendement  10 tot 12 m2/l, naargelang de aard van de ondergrond en de verwerkingswijze. 
(volgens de norm NF T 30-073) 

Droogtijd  Stofvrij: 1 uur 
(bij 20 °C en 65 % R.V.)  Droog: 4 uur 
  Overschilderbaar: 8 uur 

Schrobvastheid  NF EN 13300 Klasse 1 

Kleuren  128 kleuren van de kleurenkaart. Om de kleur van de grondlaag te kennen in functie van  
  de eindlaag raadpleeg de verkoper. 

Verpakking  1 l en 2,5 l 

Houdbaarheid  12 maanden in de oorspronkelijke verpakking, ongeopend. Vorstvrij en koel bewaren. 
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  WALL PRIMER 
 
VERWERKINGSADVIES  
VERWERKINGSADVIES  
 
Verdunning  Kwast, rol: gebruiksklaar. Kan tot 10% verdund worden in functie van de  
  Ondergrond en de gewenste afwerking. 
Voorbereiding van het product  Mengen alvorens aan te brengen 
Gereedschap  Kwast, speciale acrylaatrol 
  Pistool 
Reiniging van het gereedschap  Water 
Verwerkingsvoorwaarden  Conform de norm DTU 59.1 
Ondergrond  Staat en kwaliteit conform de norm DTU 59.1 
° onbehandeld ‐ binnen  Plaaster en afgeleiden, niet waterafstotend en of poederend. 
  Ondergronden op basis van hydraulische bindmiddelen. 
  Hout en afgeleiden, behalve hout met bezondere inhoudsstoffen (teak,  
  iroko, doussié, western red cedar, …) 
° behandeld  De hierboven vermelde ondergronden, behandeld met een oude goed  
  hechtende verf. 
  Andere ondergronden, ons raadplegen 
Voorbereiding van de    Volgens de regels van de kunst en de norm DTU 59.1, aangevuld met 
ondergrond  specifieke voorbereidingen: 
° ondergrond binnen en buiten  Hout en afgeleiden indien nodig ontvetten met een epoxyverdunner  
  alvorens de grondverf aan te brengen  
° behandelde ondergrond binnen  Hoogglans‐ en zijdeglansoppervlakken mat maken door te schuren 
° behandelde ondergrond buiten  Indien nodig de oppervlakken met een anti‐mosmiddel behandelen. 
 
Applicatiesysteem 
 Volgens DTU 59.1 zijn voorbereidingswerken te overwegen afhankelijk van de gewenste afwerking. 
Ondergrond  Binnen : hout en afgeleiden / andere  

verenigbare ondergronden 
Beschermde delen : onbehandeld/behandeld 

Primer  1 laag Wall Primer na voorbehandeling van de 
ondergrond 

1 laag Wall Primer na voorbehandeling van de 
ondergrond 

Afwerking  2 lagen WALL MATT, LACK MATT of 
WALL&WOOD SATIN 

2 lagen LACK MATT 

*Raadpleeg de technische fiche   
 
Gebruiksvoorwaarden  Niet in te dikke lagen aanbrengen. 
  Aanbrengen op droge ondergronden 

Hygiëne en veiligheid  Raadpleeg de veiligheidsgegevens. 
  Als ongevaarlijk geclasseerd. 
 

De fysisch-chemische gegevens in deze fiche gelden voor het witte product. 
De vermelde VOS-waarde is de waarde voor het gebruiksklare product, na kleuring, verdunning… met de producten van ons gamma. We kunnen in geen geval aansprakelijk 
worden gesteld voor mengsels die zijn gemaakt met andere producten die in de handel beschikbaar zijn en waarvoor wij het werkelijke VOS-gehalte niet kennen. Dit 
productinformatieblad is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis. We nodigen 
onze klanten uit na te gaan of het product aangepast is aan de aard en aan de toestand van de ondergrond en over te gaan tot representatieve tests. De klant wordt geacht te 
controleren of dit productinformatieblad niet werd vervangen of gewijzigd door een recentere versie. Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch kunnen nooit 
enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassingen ervan. 
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