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 Siliconen-Grondverf 

917 
Silicon-Grundierfarbe 917 
 

Speciale grondverf in het Siliconen-systeem, 
hechtingsbevorderend, gepigmenteerd, voor buiten 

  
 
Eigenschappen 
Weersbestendige, 
waterverdunbare speciale 
grondverf. Gepigmenteerd, mat, 
water-afwijzend, microporeus en 
niet film-vormend. Bijzonder 
dampdoorlatend en eenvoudig 
te verwerken. Siliconen-
Grondverf 917 kan indien 
gewenst als „Protect Qualität“ – 
uitgerust met een 
filmconservering- besteld 
worden. 
 
 
Toepassing 
Voor een 
hechtingsbevorderende, 
dampdoorlatende, 
weerbestendige grondlaag in 
systeemopbouw met Siliconen-
Gevelverf 918 op zwak zuigende 
ondergronden, bijv. 
draagkrachtige, matte 
dispersieverflagen, etc.  
Op vlakken met een langdurige 
vochtbelasting (afhankelijk van 
object en constructie zoals zeer 
goed geïsoleerde gevels) 
bestaat de kans op schimmel- 
en algaangroei. Voor deze 
vlakken adviseren wij Siliconen-
Grondverf 917 als "Protect 
Qualität" toe te passen (verdere 
gegevens vindt u onder 
opmerkingen). 

Materiaalomschrijving 
Standaardkleur: 0095 wit. 
Via het Brillux kleurmeng-
systeem zijn lichte kleuren te 
mengen. Verdere kleuren op 
aanvraag. 
Glansgraad: mat 
Materiaalbasis: siliconenhars-
emulsie in combinatie met 
acrylaat-copolymeer-dispersie 
Dichtheid: ca. 1,45 g/cm³ 
Verpakking: 
0095 wit: 15 l 
Kleurmengsysteem: 15 l 
 
 
Verwerking 
Verdunning 
Indien noodzakelijk in geringe 
mate met water. 
 
Aankleuren 
Tot max. 10 % met Siliconen-
Gevelverf 918, op kleur 
gemaakt, of tot max. 0,2 % met 
Mixol universele Mengkleuren 
1128, alleen LW Oxyd-Type. 
 
Verdraagzaamheid 
Alleen vermengen met 
gelijksoortig en in dit 
praktijkmerkblad genoemd 
materiaal. 
 
Aanbrengen 
Siliconen-Grondverf 917 kan 
met de kwast en roller verwerkt 
worden. 

Verbruik 
Ca. 150–200 ml/m² per laag op 
gladde ondergronden. Bij ruwe 
oppervlakken is het verbruik 
evenredig hoger. Exact verbruik 
te verkrijgen door proefvlak op 
het object. 
 
Verwerkingstemperatuur 
Niet onder +5 °C lucht- en ob-
jecttemperatuur verwerken. 
 
Reiniging gereedschap 
Na gebruik direct met water. 
 
 
Droging 
(+20 °C, 65 % r.l.) 
Overschilderbaar en verdere 
systeemopbouw na ca. 12 uur. 
Bij lagere temperaturen en/of 
hogere luchtvochtigheid een 
langere droogtijd in acht nemen. 
 
 
Opslag 
Koel en vorstvrij. Aangebroken 
verpakkingen goed afsluiten. 



 
 

 

 
 

Praktijkmerkblad 917 
 

 Bladzijde 2 van 2 

 

Declaratie 
Gevarenklasse 
WGK 1, naar VwVwS. 
 
Product-code 
BSW20. 
 
De actuele gegevens in het 
veiligheidsblad in acht nemen. 
 
 
Laagopbouw 
Ondergrondvoorbehandeling 
De ondergrond moet vast, 
droog, schoon, draagkrachtig en 
vrij van uitbloedingen, 
sinterlagen, oplosmiddelen, 
corrosiebevorderende 
bestanddelen en overige 
hechtingsverstorende 
tussenlagen zijn. Aanwezige 
afwerklagen op eigenschappen, 
draagkracht en hechting testen. 
Niet intacte en ongeschikte 
tussenlagen geheel verwijderen 
en volgens voorschrift afvoeren. 
Door algen en schimmels 
verontreinigde oppervlakken 
reinigen en met Universeel 
Desinfectiemiddel 542 * 
nabehandelen. (* Biozide veilig 
toepassen. Voor gebruik de 
aanwijzingen en productinfor-
matie lezen.). Reparaties 
vakkundig fluateren. De 
ondergrond naar behoefte 
voorbehandelen. Zie ook VOB 
deel C, DIN 18363, deel 3. 
 
Grondlaag 
Zwak zuigende ondergrond 
buiten, bijv. intacte organische 
afwerklagen, dispersieverflagen, 
etc. Siliconen-Grondverf 917. 

Verdere opbouw 
Met  Silicon-Gevelverf 918 of 
Siliconen-Vuller 910. 
 
 
Opmerking 
"Protect kwaliteit" 
De met "Protect" gekenmerkte 
kwaliteit is vanaf de fabriek met 
een bescherming tegen schim-
melaantasting uitgerust en dient 
vandaar slechts buiten te 
worden toegepast. De 
toegepaste 
conserveringsmiddelen reduce-
ren resp. vertragen het risico 
van schimmelaantasting. Wij 
adviseren, ten minste twee af-
werkingen uit te voeren. Volgens 
de stand der techniek kan een 
permanente bescherming tegen 
schimmelaantasting niet worden 
gewaarborgd. 
 
Overige informatie 
De gegevens in de praktijkmerk-
bladen van de toegepaste pro-
ducten in acht nemen. 

Aanwijzingen 
Dit praktijkmerkblad werd met in 
acht neming van de Duitse wet-
geving, normen, voorschriften en 
richtlijnen opgesteld. Alle gege-
vens werden op basis van de 
actuele Duitse versie vertaald. 
De inhoud leidt niet tot aanspra-
kelijkheid. De klant/gebruiker 
wordt niet daarvan ontbonden, 
onze produten op hun geschikt-
heid voor het gestelde doel te 
testen. Overigens gelden onze 
algemene handelsvoorwaarden. 
 
Bij het verschijnen van een nie-
uwe uitgave van dit 
praktijkmerkblad verliezen de 
voorgaande gegevens hun 
geldigheid. De actuele versie 
vindt u op internet. 
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