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Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert
echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe
nota bestaat van recente datum.

Productomschrijving

GLOBAPRIM FIX is een kleurloze drenklaag op basis van acrylaatcopolymeren in oplossing voor het fixeren van poederende
ondergronden en krijtende verven voor buiten.

Gebruik

GLOBAPRIM FIX is bestemd voor het fixeren van baksteen, hydraulische mortels, beton, vezelcement en poederende verven
waardoor toepassing van dispersieverven mogelijk is.

GLOBAPRIM FIX vermindert gevoelig de porositeit van nieuwe, zuigende ondergronden. Hierdoor wordt een gezonde basis verkregen
voor een afwerking met latex, acrylaat of sierpleisters.

GLOBAPRIM FIX is microporeus en ondersteunt de ademende eigenschappen van de eindlagen.

Ondergronden

GLOBAPRIM FIX wordt enkel toegepast op droge, stofvrije en gezonde ondergrond. Slikhuid, vuil en salpeter verwijderen met een
harde borstel.

Voorbehandeling van de ondergrond

Nieuwe, zuigende of niet coherente ondergronden
• Stofvrij maken en 1 laag GLOBAPRIM FIX aanbrengen.

Oude, poederende ondergronden
• Borstelen en fixeren met 1 laag GLOBAPRIM FIX.

Met kalkwater bewerkte muren
• Borstelen, daarna stabiliseren met 1-2 lagen GLOBAPRIM FIX volgens de dikte.

Afbladderende verven
• Afkrabben en borstelen vooraleer GLOBAPRIM FIX toe te passen

Ondergronden met mos-, algen-, of schimmelaangroei
• Indien aanwezig: algen en mossen zoveel als mogelijk verwijderen en behandelen met PARAMOSS; 24 uur laten inwerken, spoelen

en laten drogen.
• Op blote delen en/of poreuze en/of verpoederende(te controleren na reiniging) ondergrond: aanbrengen van een laag GLOBAPRIM

FIX.

Afwerking

• De eindlagen mogen aangebracht worden na volledige verdamping van de oplosmiddelen en zodra het oppervlak kleefvrij is.
• Op zeer poreuze materialen of muur met kalklaag: twee lagen GLOBAPRIM FIX aanbrengen.
• Het oppervlak mag in GEEN geval glanzend worden na het aanbrengen van GLOBAPRIM FIX.
 
Voorzorgen: voor binnenwerken, een goede verluchting voorzien.
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Verwerking van het product

Droogtijd bij 20°C en 60 % R.V.

•Droog 20 min.
•Overschilderbaar Na verdamping van het oplosmiddel

Verwerkingsvoorwaarden

•Ondergrondtemperatuur Min. 3°C boven dauwpunt
•Omgevingstemperatuur Min. 5°C
•Relatieve vochtigheid Max. 80%

Verwerking en verdunning

•borstel en rol Gebruiksklaar
•Spuit Afgeraden, een diepe indringing kan enkel verkregen worden door

verwerking met borstel

Reiniging van het materiaal

SYNTHETISCHE VERDUNNER of STELCLEANER

Samenstelling

•Bindmiddel(en) Acrylaat copolymeren
•Pigment(en) Zonder
•Oplosmiddel(en) Alifatische koolwaterstoffen en esters
•Droge stofgehalte In gewicht: 12 % ± 2 %

In volume: 8.5 % ± 2 %
•VOS-EU-grenswaarde EU-grenswaarde voor dit product (cat.A/h):

750 g/L(2007); 750 g/L(2010).
Dit product bevat max. 745 g/L VOS

Eigenschappen

•Aspect Transparant
•Bijkleuren –
•Densiteit bij 20°C 0,80 ± 0,05
•Theoretisch rendement 5 à 10 m2/l naargelang de ruwheid en de zuigkracht van de

ondergrond.

Houdbaarheid

Bij voorkeur vorstvrij en beschut bewaren in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en
35°C.

Hygiëne en veiligheid

Raadpleeg onze productveiligheidsfiche.
Indien u die niet bezit, zal zij u op aanvraag worden toegezonden.
Buiten bereik van kinderen houden.
Tijdens de toepassing en de droging een voldoende verluchting voorzien en de aanwezigheid van open vuur en andere
ontstekingsbronnen vermijden.


