
PRIMER ALLE 

ONDERGRONDEN

• Zeer gebruiksvriendelijk
• Geschikt voor alle verven en behangpapier

GARANDEERT EEN PERFECT RESULTAAT OP MOEILIJKE ONDERGRONDEN
De V33 Primer alle ondergronden hecht op moeilijke ondergronden, zowel nieuwe als bestaande, 
binnen- en buitenshuis. Garandeert een optimale hechting van de verf, voor een perfect en 
duurzaam resultaat.
• Optimaal gebruikscomfort
Gemakkelijk aan te brengen, geen onaangename geur, snel droog. Ideaal voor een snelle 
schilderbeurt.
• Verbeterde hechting
Dankzij de formule op basis van alkydhars geschikt voor alle ondergronden : pleisterwerk, 
gipsplaat, baksteen, cement, hout… Egaliseert het oppervlak en verbetert de hechting van de 
eindlaag, voor een perfect resultaat.

ALKYD TECHNOLOGIE 
GARANTIE VOOR EEN PERFECTE AFWERKING
• Verbetert de hechting van de verf
• Fixeert en blokkeert poederige ondergronden
• Dekkend: vermindert vlekken en vochtkringen

PLEISTERWERK - GIPSPLAAT
CEMENT - BAKSTEEN - HOUT......
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VOORBEREIDING
Een goede voorbereiding van het oppervlak is noodzakelijk. Het te schilderen 
oppervlak moet in goede staat, schoon en droog zijn.

Nieuwe of onbehandelde oppervlakken:
• Gipstegels, gipsplaat en baksteen : het oppervlak stofvrij maken.
• Nieuwe cementbezetting : eerst 3 maanden laten drogen. Licht opschuren en het 
schuurstof wegnemen.
• Hout en houtderivaten : licht schuren en ontstoffen.

Behandelde oppervlakken:
• Bestaande verflagen : afwassen, naspoelen, schuren en ontstoffen.

VERWERKING
Meng de primer met een breed latje. Roer goed tot op de bodem van de pot
tot de verf mooi homogeen is.
1. Schilder eerst randen en hoeken met de kwast.
2. Breng aan in banen, eerst in de lengte en kruis dan in de breedte. Schilder 

telkens +/- 1 m², om te voorkomen dat de aanzetten zichtbaar blijven.
3. Rol nogmaals van boven naar onder voor een perfect resultaat. Kan na 3 uur 

drogen overschilderd worden.

TIPS 
Als de afwerking uit een in één laag dekkende verf bestaat of bij zeer poreuze ondergronden is een tweede laag
aanbevolen. Zo wordt de porositeit geblokkeerd en is een mooi resultaat gegarandeerd. Breng de primer aan bij een
temperatuur tussen 12 en 25 °C en vermijd tocht. Stop niet in het midden van het oppervlak. Begin altijd aan de kant van 
het raam. Strijk niet na waar u al geschilderd hebt terwijl de verf al droogt. Veeg het gereedschap af aan een schone doek 
en maak schoon met water.

VOORZORGSMAATREGELEN : VORSTVRIJ BEWAREN
EUH208: Bevat benzisothiazoolinon. Kan een allergische reactie veroorzaken. P102: Buiten het bereik van 
kinderen houden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P501: 
Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalcentrum (contact opnemen met de lokale overheid). Afval niet in 
de gootsteen werpen.
Verpakking na gebruik goed sluiten. EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010). Dit product 
bevat maximaal 2g/l VOS.

Conditionnements: 10L

Sec au toucher: 30 min

Recouvrable : 3h

Outils: pinceau ou rouleau

Nettoyage des outils: eau


