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Mefaprim 
Dekkende waterverdunbare grondlaag 

PRODUKTOMSCHRIJVING 
Dekkende, waterverdunbare drenklaag, voor gipskarton (o.a. Gyproc®) en nieuwe muurondergronden zoals 
bepleisteringen. Kan afgewerkt worden met zowel latex-, alkydverf of behang. 

TOEPASSING: 
Muuroppervlakken binnen, in gipskarton of nieuwe muuroppervlakken, al dan niet licht krijtend. 

VOORNAAMSTE EIGENSCHAPPEN 
-Fixeert stofdeeltjes die niet verwijderd werden door borstelen. 
-Brengt een betere hechting dan een ‘’latex-’’ of een ‘’acrylaatverf’’ 
-Isoleert en verhard de ondergrond waarop hij aangebracht wordt. 
-Is dekkend en biedt, zodoende, de mogelijkheid tot een prijsgunstiger systeem. 
-Vergemakkelijkt de verwijdering van behang, indien aangebracht als drenklaag vóór plaatsing. 

CHEMISCHE KENMERKEN 
Bindmiddel: vinylcopolymeren, gemodificeerd met een oxydatief drogend bindmiddel. 
Pigmenten: titaandioxyde en minerale vulstoffen 
Oplosmiddel :water 

FYSISCHE KENMERKEN 
Soortelijk gewicht:1,41 +/- 0,05 Droogtijd bij 20°C en 60 % R.V.*: 
Vaste stof gehalte: Kleefvrij: 2 u 
% in gewicht: 60.0 +/- 2.0 Overschilderbaar: 15 u 
% in volume: 42.0 +/- 3.0 Hard: 2 à 3 dagen. 
Uitzicht van de droge film: mat. *Lagere temperaturen en/of hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. 

EU grenswaarde : cat. A/g 50g/L (2007)/30g/L (2010). 
Dit produkt bevat maximaal 30g/L VOS. 

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN 
Mefaprim vereist een droge en gezonde ondergrond. 
Ondergrondvoorbereiding 
Nieuw: Borstelen om niet hechtende deeltjes te verwijderen. 
Reeds geschilderd: Niet hechtende delen verwijderen door borstelen of krabben.  Vuile ondergrond 
ontvetten met Mefaclean. 
Behandeling: op de voorbereide ondergrond één of twee lagen Mefaprim aanbrengen, gevolgd door de 
voorziene deklaag. 
Verwerking en verdunning: borstel en rol: klaar voor gebruik. Op zuigende ondergrond, verdunnen met 5 à 
10 % water. 
Rendement: op gladde en niet zuigende ondergrond: 7 à 10 m²/ l . 
Aankleuren: beschikbaar in lichte kleuren, aankleuren met maximum 3 % ‘’Universele’’ colorants. 
Reiniging van het materiaal: direct na gebruik met water, eventueel mits toevoeging van een detergent. 
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VERPAKKING EN BEWARING 
Verkrijgbaar in 2.5L, 4L en 10L verpakking.  Minimum één jaar, indien bewaard in de originele, ongeopende verpakking, op een droge 
en vorstvrije plaats. 

VEILIGHEID 
Buiten bereik van kinderen bewaren. Afval niet in de goot werpen. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en hem dit 
etiket tonen. Gelieve de veiligheidsfiche  te raadplegen, U toegezonden op aanvraag. 

http://www.verfland.be/
http://www.verfland.nl/

