Technische fiche

8120

Mineral Primer
Gebruik : binnenshuis
Fase : waterig

Uitstekende hechtende grondlaag voor allerlei ondergronden, zelfs indien deze glad en niet-absorberend zijn.
Verbetert de aanhechting van de afwerkingslaag. De Mineral Primer wit van kleur (semi-ondoorzichtig) en glad van
afwerking.
Gebruik :

Op basis van een nieuwe techniek met minerale grondstoffen. De Mineral Primer van
Galtane is een hechtende grondlaag zonder verdunner en zonder oplosmiddel en een
fixeermiddel voor brokkelige ondergronden. De Mineral Primer versterkt de hardheid van
brokkelige oppervlakken en regulariseert de verschillende graden van absorptie van de
ondergrond. Vormt geen oplossing voor structuurverschillen, vormt geen dekkende
ondergrond en vervangt geen vlekkenisoleerder. De « Mineral primer » niet aankleuren.
De Mineral Primer Galtane vormt een gezonde basis voor het aanbrengen van de Muurverf
EOS II(ref 8014), de Caseïnever (ref. 8150) de Leemverf (ref. 8180) of Kalkverf.
Wordt aangebracht op nieuwe of herstelde plafonds (pleisterwerk). In het bijzonder
aanbevolen voor gladde of niet-absorberende oppervlakken, of oude verf (mat of glanzend :
lak, glycero, latex, acrylverf), op acrylvoegen, op Fermacell, op pleisterplaten (Gyproc,
gipskarton). Vormt geen vervanging voor Isolan.
Niet aanbrengen op siliconevoegen.
De Mineral Primer van Galtane bevat geen vluchtige bestanddelen of substanties die
schadelijk zijn voor de ozonlaag.

Eigenschappen :

Microporeus
Eenvoudig aan te brengen
Verdunnen met water
Samengesteld op basis van de natuurlijke grondstoffen
Mat-witte kleur
Vrij van oplosmiddelen
Nagenoeg geurloos
Zeer goed rendement
Droogt snel
Sterk doorlaatbaar voor dampverspreiding.
Dichtheid : ongeveer 1,2 g/cm³
PH-waarde : ongeveer 9,8
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Samenstelling :

Water, kiezelzuur met fijne spreiding, krijt, calciet, talk (asbestvrij), titaanwit, cellulose,
antischuimmiddel op basis van koolzaadolie, synthetisch bestanddeel : < 0,3%
natriumpolyacrylaat, bewaarmiddel 0,02% isothiazolinon.
VOS -gehalte: < 0,05g/liter. Cat A/a gelimteerde EU-waarde: 30g/l

Uitstoot:

Uitstoot in de lucht binnenshuis: A+ ; volgens de ISO-16000-6/9-norm.

* De informatie is een weergave van de uitstoot in de lucht binnenshuis van
vluchtige stoffen die toxisch kunnen zijn bij inademing, op een schaal gaande van
C (sterke uitstoot) tot A+ (zeer zwakke uitstoot)
Belangrijke opmerking: in het algemeen garandeert de uitstoot van een product, zelfs met vermelding
“A+” noch de samenstelling, noch de natuurlijkheid van een product.

Gereedschappen :

Borstel of rol (<= 18cm) van goede kwaliteit met middellange haren (doorweven met oranje
of blauw).

Voorbereiding :

De oppervlakken moeten gezond zijn : proper, droog, solide, vetvrij, chemisch neutraal.
Men ziet een slechtere aanhechting van « Mineral Primer » op vette of stoffige oppervlakken.
Oude verf zorgvuldig reinigen (dispersie), afgeschilferde verf verwijderen, resten van
behangpapier verwijderen, resten van bekistingsolie op het beton verwijderen, brokkelige
stukken en oude lijm verwijderen. Oppervlakken waar zich schimmel op bevindt, moeten
gereinigd worden. Blijvende vlekken (vet, nicotine, sterke kleuren, roet, vocht,
insectenuitwerpsels…) worden vooraf met Isolan(ref. 8234) bedekt over de gehele te
beschilderen oppervlakte.
Bovenop een oude natuurlijke, poreuze verf, begin met het aanbrengen van een
Fixeermiddel (ref. 8145)
Tijdens het gladschuren is het aangeraden een beschermmasker te dragen.
Opmerking : het aanbrengen op een vochtige ondergrond vertraagt de totale droogtijd en
verhoogt het risico op reukhinder. Het is hiervoor nuttig om de oorzaken van een
aanhoudende vochtigheid aan te pakken.

Gebruiksaanwijzing :

Vóór het aanbrengen goed mengen.
Bij het aanbrengen op een absorberende ondergrond: de Mineral Primer met 20% water
verdunnen. Wordt in één enkele dunne en gelijkmatige laag aangebracht met een rol of
een borstel. Als u de laag te dik aanbrengt, kan de Mineral Primer gaan afbladderen.
Bij het aanbrengen is de Mineral Primer doorzichtig, haar dekkend (semi-ondoorzichtig)
vermogen verschijnt pas bij het drogen. De Mineral Primer wordt niet gekleurd.
Minimale temperatuur bij het aanbrengen 12°C.
Gedeeltelijk leeggemaakte verpakkingen hermetisch afsluiten. De overblijvende verf
afdekken met een plastiekfilm om uitdroging te vermijden. Alle verfresten op het deksel en
de randen verwijderen vóór het sluiten.

Geur tijdens het aanbrengen :

Neutrale minerale geur

Geur na het aanbrengen :

Neutraal
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Droogtijd :

Droog na ongeveer 12 uur, afhankelijk van het omgevingsklimaat, van de
gebruiksaanwijzing en van de aard van de ondergrond.

Rendement :

12m²/ liter per laag (= 0,083 l/m²). Het effectieve rendement hangt af van de
gebruiksaanwijzing en van de aard van de ondergrond en kan slechts worden vastgesteld
nadat het product op de ondergrond werd aangebracht.

Reiniging van de gereedschappen : Met de Allesreiniger (réf. 2010) onmiddellijk na gebruik.
Voorzorgen en opslag :

Ingeval van contact met de ogen, overvloedig met water spoelen.
Koel, vorstvrij en afgeschermd van licht bewaren. Let op eventuele allergieën. Eventuele
resten naar het containerpark brengen of laten opdrogen en met het huishoudafval
meegeven. Ook natuurlijke verven dienen buiten het bereik van kinderen te worden
bewaard. Niet-geopende bussen kunnen minimum 9 maanden worden bewaard. De
bewaartijd van een geopende bus is beperkt.

De producten die wij aanbieden voor specifieke werken worden steeds op verantwoordelijkheid van de gebruiker
uitgetest. Het eindresultaat hangt af van onvoorspelbare factoren. Wij verstrekken ons advies op basis van jarenlange
ervaring enkel ter informatie. Wij hebben geen enkele invloed op de effectieve praktische toepassing van het product
door de gebruiker en wij kunnen in geen geval als aannemer van de uit te voeren werken worden beschouwd. Onze
verantwoordelijkheid beperkt zich enkel tot de waarde van de geleverde of gebruikte producten. Ons advies stelt ons in
geen geval verantwoordelijk en kan geen aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging. Deze technische fiche kan enkel
als advies worden beschouwd.
Raadpleeg de veiligheidsfiche.
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