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Mefaprim prestige
Acrylaatgrondlaag voor hechting en isolatie voor binnen en buiten
TOEPASSING:
Allround primer voor hout en houtderivaten, warm verzinkt staal, zink, aluminium, hard PVC, alle
muurondergronden, enz., zowel voor gebruik binnen als buiten en voor afwerking met acryl- of alkydlakken.
EIGENSCHAPPEN:
Goede verwerkbaarheid en snelle droging. Mefaprim prestige isoleert nicotinevlekken, roet, etc. en is
oplosmiddelarm. Mefaprim prestige egaliseert de zuigkracht van oppervlakken met uiteenlopende porositeit
zoals gipsplaat en heeft een uitstekende hechting op de meest diverse ondergronden.
CHEMISCHE KENMERKEN
Bindmiddel: 100% acrylaat
Pigmenten: titaandioxide en natuurlijke vulstoffen.
Oplosmiddel: water
FYSISCHE KENMERKEN
Soortelijk gewicht: ca. 1.35 Droogtijd bij 20°C en 60 % R.V.*:
Droge stof gehalte: Kleefvrij: 30 minuten
% in gewicht: 51 à 53 Overschilderbaar: 3 u
% in volume: 35 à 37 Hard: 2 à 3 dagen
Uitzicht van de droge film: Satijn
*Lagere temperaturen en/of hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd
EU-grenswaarde voor dit product : cat. A/d 130g/l (2010). Dit product bevat maximaal 33g/l VOS.
VERBRUIK:
10-12 m² per liter afhankelijk van verwerking en ondergrond
GEBRUIK:
Voor gebruik goed oproeren. Mefaprim prestige vereist een droge en gezonde ondergrond. Niet hechtende
delen verwijderen door borstelen of krabben. Vuile ondergrond ontvetten met Mefaclean. Bij roestige
ondergronden eerst een antiroestprimer aanbrengen.
VERWERKING:
Kwast/roller of spuit. Op zuigende ondergrond, eerste laag verdunnen met 5 tot 25% water.
Droging bij 20°C en 60 % R.V.: na 30 min.kleefvrij, na 3 uur overschilderbaar, hard na ca. 2 à 3 dagen.
Uitzicht van de droge film: satijn
REINIGING:
Direct na gebruik reinigen met water. Koel, droog, vorstvrij in goed gesloten verpakking bewaren.
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.

