
BESCHRIJVING

PRIMER FIXATIE OMNI is een fixatiemiddel voor heel
diverse ondergronden. Te gebruiken bij twijfelachtige
ondergronden zoals poederende daken, muren (zelfs losse
kalk), …
PRIMER FIXATIE OMNI zal ook vlekken in de ondergrond
neutraliseren en waterindringing vermijden. Bovendien kan
de PRIMER FIXATIE OMNI gebruikt worden op non ferro
materialen en is perfect om geroest staal te fixeren zonder
de roestkleur te verliezen.

EIGENSCHAPPEN

Zeer goede hechting
Geen vergeling
Mooie vloei
Hoge glans
Overschilderbaar met allerlei types verf
Lage geur

HOUDBAARHEID

Vorstvrij en droog is het product minimum 1 jaar houdbaar.
Na opening beperkt houdbaar. Voor gebruik op
kamertemperatuur brengen.

TOEPASSING

PRIMER FIXATIE OMNI kan worden toegepast op allerlei
ondergronden in twijfelachtige staat van verpoedering, non-
ferro materialen, …

BEPERKINGEN

Niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en
oppervlak onder de 10°C of boven de 30°C is.
Relatieve vochtigheid max 80%
Opgelet! Product is thermoplastisch en kan dus
kleverigheid veroorzaken bij temperaturen hoger dan
70°C
Raadpleeg steeds veiligheidsinformatieblad

VEILIGHEID EN
HYGIENE

Zie Veiligheidsinformatieblad
Buiten bereik van kinderen houden. Contact met de ogen
vermijden.

REINIGING

Reinig gereedschap met Bonotools white spirit D40 of
Bonotools Thinner S.  

PRIMER FIXATIE OMNI

https://paintfactory.be/producten/oplosmiddelen/algemeen/white_spirit_d40_5l
https://paintfactory.be/producten/oplosmiddelen/algemeen/thinner_s_5l
https://www.paintfactory.be/templates/image-thumb__4401__visual/tf-bg.png


Kleuren
? Standaard: kleurloos
Technische Bijstand
Wordt verkregen via een erkend PAINTFACTORY verdeler.
U vindt dit terug op www.PAINTFACTORY.be
Volatiele organische stoffen
Klasse A/g. product met maximum 350 gr/L VOS. Dit
product bevat max : 350 gr/L

Technische Data
  Bindmiddel technologie                Acrylaat in solvent
{labfields}

PRODUCT INFORMATIE

PRIMER FIXATIE OMNI

http://www.paintfactory.be
https://www.paintfactory.be/templates/image-thumb__4401__visual/tf-bg.png


ONDERGROND, VOORBEREIDING EN
GRONDLAGEN

De ondergrond dient schoon, draagkrachtig en droog te zijn en vrij van was, vet en stof. PRIMER FIXATIE OMNI dient niet
verdund te worden voor gebruik.

VERWERKING EN
VERDUNNING

Plaats 2 lagen met een BONOTOOLS kwast.

TECHNISCHE RAADGEVINGEN

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad
opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen PAINTFACTORY te contacteren. Deze technische
informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze
aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote
verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige
verwerker vragen.

PRIMER FIXATIE OMNI

https://paintfactory.be/producten/kwasten
https://www.paintfactory.be/templates/image-thumb__4401__visual/tf-bg.png
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