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Primer Muur & Plafond Binnen 

 
 
 
Goed dekkende grondlaag voor muren en plafonds binnen. Voorkomt glansverschillen na droging, vermindert de zuiging 
van de ondergrond. Een uitstekende basis voor een hoogwaardige afwerking met Matterhorn 1xdekkend binnen of 1xsuper 
dekkend binnen.  
 
Verwerking: Voor gebruik goed doorroeren. In 1 laag aanbrengen met muurverfroller of borstel. Niet verdunnen. 
 
Rendement: ± 11,5 m² /liter per laag afhankelijk van het type ondergrond, de voorbehandeling en het gereedschap. 
 
Droogtijd bij +20°C: Droog na ± 1 uur en overschilderbaar na ± 4 uur. 
 
Voorbehandeling:  
Ondergrond: De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Gaten, scheuren, loszittende en onstabiele delen 
vooraf herstellen. Net gecementeerde ondergronden minimaal 6 weken laten uitharden.  
 
Geschilderde muren en plafonds in goede staat: Reinigen met ontvettingsmiddel.  
 
Licht zuigende/poederende ondergronden: Reinigen en ontstoffen.  
 
Sterk zuigende ondergronden: Voorbehandelen met een fixeermiddel.  
 
Poederende, poreuze ondergronden en niet watervaste verflagen: Grondig afwassen met schoon water totdat de 
ondergrond niet meer afgeeft. Daarna voorbehandelen met een fixeermiddel.  
 
Verontreinigde ondergronden (roet- en vochtvlekken, nicotine e.d.): Reinigen met een ontvettingsmiddel en 
voorbehandelen met een isoleermiddel.  
 
Muren met behang: De hechting controleren, vooral in de hoeken en loszittende delen vastzetten. 
 
TECHNISCHE GEGEVENS 
 
Bindmiddel:   Acrylaatdispersie 
Pigmenten:   Rutiel titaandioxide en minerale vulstoffen 
Oplosmiddel:   Water 
Vaste bestanddelen:  35% in volume 
S.G.:    Ca. 1,4 g/ml 
Viscositeit:   40 Poise Brookfield RVT 
Glansgraad:   Mat 
Tint:    Wit 
Verdunning:   Water 
Gevarenklasse:   Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS) 
Reinigen gereedschap:  Water en zeep 
 
Prestaties: Zorgt voor optimale hechting van de aan te brengen afwerklaag. 
 
Opslag:  
Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats. 
 
Algemeen:  
Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Vers gecementeerde ondergronden minimaal 6 weken laten uitharden. 
 
Restanten:  
Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. 


