
Acryl Primer SV Acryl Primer SV 
- Acryl Grondering -- Acryl Grondering -
Grondering onder Acryl Betonverf voor minerale ondergronden

KleurKleur LeverbaarLeverbaar
Aantal per pallet 84 50

VPEVPE 5 l5 l 10 l10 l

Verpakkingstype blik blik

Verpakkingscode 05 10

art.nr.art.nr.

Transparant 2929 ◼ ◼

VerbruikVerbruik ong. 0,10 - 0,15 l/m² afhankelijk van de ondergrond
Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

ToepassingToepassing Oplosmiddelhoudende grondering voor acryl-betonverf voor het coaten van
calamiteitenopvangbakken en vloeren buiten.

■

EigenschappenEigenschappen Verstevigend■
Hechting bevorderend■
Oplosmiddelhoudend■
Transparant■

Technische gegevensTechnische gegevens

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende
productspecificaties.

Dichtheid (20 °C) ong. 0,88 g/cm³

Werkzame stofgehalte M.-
%

20

CertificatenCertificaten Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis AbP P-0105/2016-MPA BSAllgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis AbP P-0105/2016-MPA BS

Übereinstimmungszertifikat QDBÜbereinstimmungszertifikat QDB

MogelijkeMogelijke
systeemproductensysteemproducten

Acryl Color ZL Acryl Color ZL (2920)(2920)

WerkvoorbereidingWerkvoorbereiding Ondergrond vereistenOndergrond vereisten■

Technisch merkbladTechnisch merkblad
Artikelnummer 2929
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Droog, zuiver en scheurvrij.

VoorbereidingenVoorbereidingen
Oude coatings volledig verwijderen.

■

VerwerkingVerwerking RichtlijnenRichtlijnen
Materiaal-, ondergrond- en omgevingstemperatuur: min. +5 °C tot max. +25 °C.

■

Overschilderbaarheid (+20)Overschilderbaarheid (+20)
Bij +20 °C en 65% rel. luchtvochtigheid na 24 uur overwerkbaar.
Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de
aangegeven tijden.

■

ApplicatieApplicatie Schudden voor gebruik.
Materiaal gelijkmatig met een borstel of een rol aanbrengen.
Materiaalrestanten aan het oppervlak vermijden.

OpmerkingOpmerking De actuele technische richtlijnen dienen te worden gevolgd.
Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden
overeengekomen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.
Steeds een proefvlak zetten!

Gereedschap / reinigingGereedschap / reiniging Vloerwisser, kwast

Gereedschap onmiddellijk na gebruik met Verdunning V101 reinigen.

Opslag / houdbaarheidOpslag / houdbaarheid In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens
 12 maand.

VeiligheidsvoorschriftenVeiligheidsvoorschriften Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie
vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in
overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten
worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in
de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

VOC algemene
Decopaint-richlijn
(2004/42/EG)

EU-Grenswaarde voor dit product (Kat. A/i): max. 704 g/l. 
Dit product becvat < 704 g/l VOC.

CE-markering

Technisch merkbladTechnisch merkblad
Artikelnummer 2929
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Bovenstaande gegevens zijn aan de
hand van de nieuwste ontwikkelingen
en verwerkingstechnieken
samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking
buiten onze invloed liggen, kunnen aan
dit technisch merkblad geen rechten
worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene
verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet
meer, vraag dan een nieuw exemplaar
aan. Wij leveren uitsluitend onder deze
voorwaarden.

Technisch merkbladTechnisch merkblad
Artikelnummer 2929
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