HOUT OM VAN
TE HOUDEN

PARKETPRIMER VOOR GEKLEURDE VERNIS

1. PRODUCTOMSCHRIJVING
Een kleurloze parketprimer die de zuigkracht van het hout egaliseert en de houtporiën vult.
Deze parketprimer zorgt voor een uitstekende hechting van de eindlaag (een gekleurde vernis) en verzekert een mooie,
egale afwerking zonder kleurverschillen.
Toepassingsgebied
Ideale kleurloze parketprimer voor afwerking met gekleurde vernis. Geschikt voor de meest
voorkomende houtsoorten.
Eigenschappen
ü Uitstekende hechting van de eindlaag
ü Geen kleurverschillen in de eindlaag
ü Zeer gemakkelijk aan te brengen met borstel en rol
ü Geurarm. Sneldrogend.
Kleur
Kleurloos
Verpakkingen
1 L en 2.5 L

2. ONDERGROND / SYSTEMEN
Het hout moet droog, gezond en vetvrij zijn. Barsten, scheuren en gaten dichten met het geschikte product voor
houtreparatie uit het Polyfilla assortiment.
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Onbehandeld of nieuw hout
Ondergrond ontvetten met synthetische thinner, lichtjes schuren en grondig ontstoffen.
Bij voorkeur voor het aanbrengen van de Parketprimer voor Gekleurde Vernis nogmaals ontvetten met
synthetische thinner.
Aanbrengen van een onverdunde laag Parketprimer voor Gekleurde Vernis.
Na droging mat schuren en stofvrij maken.
Vervolgens 2 lagen gekleurde parketvernis van Xyladecor aanbrengen.
Reeds behandeld hout
De bestaande lagen/behandeling volledig verwijderen tot op het kale hout en nadien behandelen als
onbehandeld of nieuw hout.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT
Gebruiksklaar product, niet verdunnen. Goed omroeren voor en tijdens gebruik.
Verwerking met borstel en/of rol (Chinex borstel en modacryl rol).
Reiniging gereedschap
Na gebruik het product zo veel mogelijk uit de borstel en/of rol verwijderen, alvorens met lauw
water en zeep te reinigen.
Rendement
12 m²/l per laag, naargelang de porositeit van de ondergrond.
Droogtijd
Bij 20°C en 60% R.V.:
Stofdroog na 1 uur. Overschilderbaar na 4 uur.
Dichtheid
± 1,042 kg/liter.

4. VEILIGHEID EN HOUDBAARHEID
Veiligheid
Alle veiligheidsinformatie is te raadplegen op de veiligheidsfiche.
Houdbaarheid
Verpakking na gebruik goed sluiten. Koel en vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van juli 2020, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze
technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn.
Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij
onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.
Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.
In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.
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