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Mineral Putz-Grundierung pigmentiert 

MPG p 
 
Licht gepigmenteerde grondering op 
silicaatbasis. Voor het egaliseren van het 
absorptiegedrag en voor de verbetering van 
het hechtvermogen op minerale 
ondergronden. Gebruiksklaar. Voor buiten en 
binnen. 
 

Technische informatie 
Bindmiddelbasis:  kaliwaterglas en co-bindmiddel 

Soort. gewicht: ca. 1,60 tot 1,65 kg/l 
Kleur: natuur / gekleurd 
Verbruik:  ca. 0,2 - 0,3 l/m² afhankelijk van het 

absorptievermogen en de structuur 

van de ondergrond 

Bewaring: koel, vorstvrij en correct 

Leverbare vorm: 5-l-, 15-l-fust 

Let op: alleen voor minerale ondergronden 

 

Eigenschappen: 

 hoge verzepingsbestendigheid 

 egaliseert ongelijkmatig absorptievermogen van de ondergrond 

 goede hechting op minerale ondergronden 

 

Toepassing: 

 als grondlaag op minerale ondergrond met grove en fijne poriën 

zoals ongecoate nieuwe en oude pleisterwerklagen van MG PI c, 

PII of PIII 

 voor de voorbehandeling van pleisterwerklagen van verschillend 

of sterk absorberende minerale ondergronden 

 als structuurhulp voor de navolgende edelpleisters 

 voor binnen en buiten 

 
Kwaliteit & veiligheid: 

 bindmiddelen: kaliwaterglas en co-bindmiddel 

 veredeld 

 kwaliteit gecontroleerd 

 

Ondergrond: 
De ondergrond moet droog, stabiel, schoon en vrij van 

verontreinigingen en tussenlagen van alle aard zijn. MPGp dient te 

worden toegepast op droge kalk-, kalkcementpleisters, alleen voor 

minerale ondergronden. Niet geschikt voor het gebruik op 

ondergronden met oude coatings. 

 

Verwerking: 

Mineral Putz-Grundierung kort doorroeren en over de gehele 
oppervlakte met een rol, borstel of passend spuitapparaat 

rein
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aanbrengen. Op zijn vroegst na ca. 24 uur, afhankelijk van de 
weersomstandigheden en temperatuur, inwerktijd (wisbestendige 
aandroging) kan de navolgende pleisterlaag worden aangebracht. 
 
De bewerkte vlakken dienen tegen ongunstige weersinvloeden (harde 
wind, regen, vorst enz.) te worden beschermd. 

 

Niet te coaten oppervlakken zorgvuldig afdekken, omdat 

verontreinigingen – met name op glas, keramiek, baksteen, 

natuurstenen en metaal – dikwijls niet meer geheel kunnen worden 

verwijderd; corrodeert de ondergrond evt. Niet met spuitmachine 

verwerken! 

 

Verwerkingstemperatuur: 
Tijdens de verwerking en de gehele drogingstijd mag de temperatuur 

van de lucht, van het materiaal en van de ondergrond niet onder 

+5°C dalen en moet hiervoor 3 K boven de dauwpunttemperatuur 

blijven. 

 
Drogingstijd: 
Afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid ca. 24 uur.  

 

Verbruik: 
Ca. 0,2 - 0,3 l/m² afhankelijk van het absorptievermogen en de 

structuur van de ondergrond. 

 
Reiniging van de gereedschappen: 
Reinig deze onmiddellijk na het gebruik met water. 

 

Bewaring: 
Bewaar het product koel, vorstvrij en correct. 

 

Leverbare vorm: 
Fust van 5 l en 15 l 

 

Aanwijzingen en aanduiding:  
De technische gegevens hebben betrekking op 20C / 65% relatieve 
luchtvochtigheid. 

 
Er mogen geen additieven worden toegevoegd. De kunststof-fusten 
kunnen na de reiniging probleemloos verder worden gebruikt of 
opgeruimd. 

 
Aanduiding conform GefStoffV/ EG: - 

Gegevens m.b.t. het transport: geen gevaarlijke stof 

Waterverontreinigingsklasse: 1 (zelfclassificatie) 

 
Giscode: M-SK 01 

 

EU-grenswaarde voor het product (cat. A/h): 30 g/l (2010). Dit 

product bevat max. 30 g/l VOC. 
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Verwijdering: 
Verwijdering volgens de overheidsvoorschriften. AVV-afvalcode 

080112. Alleen volledig leeggemaakte fusten laten recyclen. 

Ingedroogde materiaalresten kunnen via het huisvuil worden 

opgeruimd. 

 
De gegevens worden verstrekt op grond van uitgebreide tests en praktijkervaring. Ze 
kunnen niet voor iedere toepassing worden gebruikt. Daarom adviseren wij om 
eventueel toepassingstests uit te voeren. Technische wijzigingen in het kader van de 
verdere ontwikkeling blijven voorbehouden. Voor het overige gelden onze Algemene 
Voorwaarden. 

 
Stand: maart 2012 

 
Nadere informatie door: 
 
quick-mix tubag S.A. 
Rue des Chaux, L- 5324 Contern 
 
Tel.: +352 357711-1 
Fax: +352 357920 
 
contact@quick-mix.lu 
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