OWAPRIM
MUUR- EN PLAFONDPRIMER
OWAPRIM is een acryl-/alkydprimer voor het voorbehandelen van poreuze muren en plafonds, waardoor
het uiterlijk van de afwerkingslaag wordt verbeterd.

Eigenschappen

•
•
•
•
•

Stabiliseert poreuze oppervlakken - Voorkomt schaduwplekken in de afwerklaag.
Verbetert het uiterlijk van de afwerking.
Geurarm.
Goede dekking.
Snelle droging.

Basistoepassingen

•
•
•
•

Interieur.
Muren en plafonds.
Nieuw gips, gipsplaat, geverfde oppervlakken….
Keukens, slaapkamers, gangen, zitkamers….

Technische gegevens

Classificatie: familie I, klasse 7b2 volgens NBN T 22-003
Finish: Mat
Producttype: Acryl / Alkyd
Oplosmiddeltype: Water
Soortelijk gewicht bij 20 ° C (68 ° F): 1,59 ± 0,05
Fysische toestand: Vloeistof
Solide inhoud per gewicht: 60% ± 2
Houdbaarheid: minimaal 1 jaar in originele ongeopende verpakking
Vlampunt: Niet geclassificeerd als ontvlambaar
Verpakkingsinhoud: 2.5L
Kleur: wit, grijs
Droogtijd bij 23 ° C (73 ° F) & 50% RV:
- Droog: 1 uur
- Overschilderen: 4 uur
VOC: EU-grenswaarde voor dit product (kat A / g): 30 g/L (2010). Dit product bevat maximaal 5 g/l.
CLP: bevat 1,2-BENZISOTHIAZOL-3 (2H) -ONE. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Gereedschap

Kwast.
Roller - korte of middellange haren.

Verwerkingsadvies

Verwerken tussen 10° C en 30° C.
Bedek en bescherm alles wat u niet wilt afwerken met OWAPRIM.
Draag geschikte beschermende kleding (overall, handschoenen, masker ...).
Niet aanbrengen op hete oppervlakken.
Gooi alle verpakkingen en ongebruikte producten weg volgens de lokale en nationale voorschriften.

Vermelde aanwijzingen worden ter informatie verstrekt. Reclamaties voor gebruik van de producten worden door de importeur/fabrikant niet geaccepteerd, daar deze niet onder toezicht worden toegepast.

Beschrijving

.

Oppervlakken moeten schoon, droog en vrij zijn van stof, vet, olie, was, overmatig kalkachtig materiaal en
andere oppervlaktebesmetting.
Verwijder al het losse en schilferende materiaal terug naar een gezond oppervlak door te schuren en/of te
schrapen.
Behandel en verwijder alle schimmels met een geschikte schimmeldoder.
Eventuele oppervlaktefouten moeten worden opgevuld met een geschikt vulmiddel.
Schuur eerder geverfde oppervlakken om de hechting te verbeteren.
Was het oppervlak met SOAPCLEAN * of een ander geschikt reinigingsmiddel, GEEN AFWASMIDDEL!

Verwerking

Gebruik zoals het is. Niet verdunnen.
Goed roeren voor en tijdens gebruik.
Breng 1 gelijkmatige laag OWAPRIM aan.
Laten drogen.

Coverage

10m2 per liter per laag.
De werkelijke dekking varieert afhankelijk van de applicatiemethode, het type, de textuur, de leeftijd en de
poreusheid van het oppervlak.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik al het gebruikte gereedschap reinigen met water en zeep.

Opslag

Bewaar in originele verpakking en sluit de deksel goed na gebruik.
Voorkom bevriezen en hoge temperaturen.

Algemene informatie

Er wordt alles aan gedaan om ervoor te zorgen, dat de informatie in dit technisch informatieblad correct
is. Owatrol International kan geen resultaten garanderen, omdat we geen controle hebben over de
omstandigheden, waaronder onze producten worden toegepast. Neem voor meer advies en informatie
contact op met onze technische afdeling per e-mail op info@owatrol.com of de nationale
Owatrolimporteur voor uw land. Bovenstaande informatie is correct op de datum van afgifte.
Alle andere OWATROL-producten die in dit document worden genoemd, moeten worden gebruikt volgens
de instructies op het etiket en het Technisch Datablad.

Veiligheid

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (MSDS) op www.owatrol.com en de tekst op de verpakking.
Buiten bereik van kinderen bewaren.

Uitgifedatum

December 2019

Vermelde aanwijzingen worden ter informatie verstrekt. Reclamaties voor gebruik van de producten worden door de importeur/fabrikant niet geaccepteerd, daar deze niet onder toezicht worden toegepast.

Voorbereidingen

* Zelfde producent
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