
BESCHRIJVING

PRIMER OMNI is een watergedragen primer voor
hoogwaardig lakwerk binnen en buiten. Ook geschikt als
hechtingsprimer voor PVC, tegels en andere gladde
ondergronden

EIGENSCHAPPEN

Watergedragen
Reukarm en milieubesparend
Waterdampdoorlatend
Gemakkelijk te verwerken
Zeer strakke vloei die mooie afwerking bevordert
Vroege waterresistentie
Zeer goede hechting
Schrobvast conform norm DIN53778

HOUDBAARHEID

Vorstvrij en droog bewaren in oorspronkelijke ongeopende
verpakking bij minimum 5 ° C en max 40 ° C blijft de verf
tenminste 1 jaar houdbaar.

TOEPASSING

PRIMER OMNI is geschikt voor houtwerk binnen en buiten.
Ook geschikt als hechtbrug op oude verf –en laklagen en
gladde ondergronden als PVC, tegels en dergelijke.

BEPERKINGEN

Niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en
oppervlak onder de 5°C is.
Relatieve vochtigheid max 80%
Raadpleeg steeds veiligheidsinformatieblad

VEILIGHEID EN
HYGIENE

Zie Veiligheidsinformatieblad. Buiten bereik van kinderen
houden.

REINIGING

water, het is aanbevolen uw gereedschap achteraf te
behandelen met YOB Brushcon om roestvorming en de
conditie van de haren hoog te houden.
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Kleuren
Kleuren : ?Standaard ( Ready Mix )
Wit
?Basissen voor PAINTFACTORY
kleurenmengsysteem
Pastel (P) Deep (D) Transparant ( TR)
Zo goed als alle kleuren mogelijk.
?Speciale kleuren :
Contacteer PAINTFACTORY voor
verdere inlichtingen.
Certificatie
Bevat weinig VOS.
Technische Bijstand
Wordt verkregen via een erkend
PAINTFACTORY verdeler.
U vindt dit terug op
www.PAINTFACTORY.be
Volatiele organische stoffen
Deze verf bevat weinig VOS. Klasse
A/g. verf met maximum 30gr/L VOS.
Limiet 2010 : 30gr/L

Technische Data
  Bindmiddel technologie               Acrylaat compolymeren

Vaste stoffen in
volume%

38.46 %

Vaste stof in gewicht
%

54.26 %

Verbruik 9-11 m²/L

Natte laagdikte 38 µm

Droge laagdikte 99 µm

Droogtijd : stofdroog 20°C 30 min.

Overschilderbaar na 20°C 4u - 48u bij gladde oppervlakken u

Volledig uitgehard 20°C 7 dagen

Glans zijdemat

Densiteit 20°C 1.31 Kg/L

Natte
Schrobvastheidsklasse
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ONDERGROND, VOORBEREIDING EN
GRONDLAGEN

De meeste verfproblemen doen zich voor door een slechte voorbereiding of applicatie. Door een goede oppervlakte
voorbereiding help je het verfsysteem in langdurige bescherming.

Ongeschilderd hout:

Nieuw hout grondig reinigen, harsuitbloedingen verwijderen. Vette tropische houtsoorten ontvetten. Bij oud hout, de
verweerde lagen tot op het gezond hout verwijderen. Een grondlaag aanbrengen met PRIMER OMNI.
Reeds geschilderd hout:
Niet goed hechtende lagen volledig verwijderen door schuren, schrappen, afbranden of bijten. Afgebeten lagen grondig
naspoelen met water en laten drogen. Verweerde grondlagen tot op het gezond hout afschuren. Reparaties aan het
houtwerk uitvoeren met daartoe geschikte houtvulmiddelen.
Het oppervlak goed reinigen. Laklagen opschuren (korrel 180 of fijner). Op oude alkydharslagen en acrylaat
dispersielagen een grondlaag aanbrengen met PRIMER OMNI.
Hard PVC :
Reinigen en opschuren (korrel 180 of fijner). Een hechtlaag aanbrengen met PRIMER OMNI.
Ongeschilderd metaal:
NE-metaal ( non-ferro ) zoals zink, verzinkt staal en aluminium reinigen, schuren en met schoon water wassen. Een
grondlaag plaatsen met PRIMER OMNI.
Ijzerhoudende metalen ( ferro-metalen) goed reinigen en ontroesten. Voorstrijken met PRIMER IJZER of PRIMER
IJZERMENIE. Bij toepassing buiten, 2 maal voorstrijken. Binnen is één laag voldoende. Daarna een grondlaag
aanbrengen met PRIMER OMNI.
Reeds geschilderd Metaal:
Oude verflagen testen op goede hechting en draagkracht. Loszittende verflagen grondig verwijderen. Goed hechtende
oude verflagen opschuren (korrel 180 of fijner). Ijzerhoudend metaal, indien nodig, ontroesten. Voorstrijken met PRIMER
IJZER of PRIMER IJZERMENIE. Bij toepassing buiten, twee maal voorstrijken. Binnen is één laag voldoende. Een
grondlaag PRIMER OMNI aanbrengen.
Ongeschilderde houtvezel-, spaan-, en multiplexplaten:
Reinigen en ontstoffen. Een grondlaag aanbrengen met PRIMER OMNI. (Dit remt ook de uitreding van formaldehydegas).
Radiatoren :
Grondig reinigen, ontroesten en behandelen met PRIMER IJZER of PAINTFACTORY IJZERMENIE. De hechtinggraad en
verdraagzaamheid tov de ondergrond testen. Indien nodig een voorstrijklaag aanbrengen met PRIMER OMNI.

VERWERKING EN
VERDUNNING

Breng de verf aan met een kwast, rol of drukspuit.  Schilder niet in direct zonlicht.  Gebruik de verf boven temperaturen
van 5°C en onder 35°C.  Vraag advies.
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Airless
Druk Airless : 100-130 bar
Tip                  : 0.028”-0.038”
Hoek              : 25°-40°

TECHNISCHE RAADGEVINGEN

Het is aan te raden bij moeilijke ondergronden contact op te nemen met de fabrikant omdat niet alle in de praktijk
voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen opgenomen worden in deze technische fiche. 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.
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