
 Revisie 18-08-2015 VOOR VEILIGHEIDSGEGEVENS ZIE VEILIGHEIDSBLADEN 1 

 

Baseprimer Spray  
 

 

OMSCHRIJVING Sneldrogende, verspuitbare grondverf voor binnen op basis van een waterverdunbare alkydhars 
combinatie. Bij uitstek geschikt als grondlaag voor watergedragen (oplosmiddelarme) en synthetische 
(oplosmiddel houdende) afwerkingen. 

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN  Sneldrogend 

 Zeer goed schuurbaar 

 Goed dekkend 

 Weinig overspray 

 Reukarm 

TOEPASSINGEN Uitstekend geschikt voor het gronden van deuren, schroten, kozijnen en overige houten afwerkingen 
(nieuwe en reeds behandelde ondergronden) 

 

                 PRODUCTINFORMATIE   

Bindmiddel Alkydhars combinatie 

Dichtheid 1,32 kg per ltr 

Gewicht vaste stof 57 % 

Theoretisch rendement Ca. 10m² per ltr bij 100 µm natte laagdikte 

Geadviseerde laagdikte Ca. 100 µm nat 

Glansgraad Mat 

Houdbaarheid  Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking 

 Koel, droog en vorstvrij bewaren 

 

VERWERKINGSGEGEVENS  

Verwerking Airmix  Voor gebruik goed oproeren 

 Niet verdunnen, gebruiksklaar 

 Spuitdruk Airmixpomp 40-70 bar 

 Druk luchtcompressor 1-2 bar 

 Spuitopening 0,009-0,013 inch 

 Spuithoek 20°- 40° voor kozijnen, 60° voor deuren en plaatmateriaal 

Droging bij 20°C  
en 50% r.v. 

 Na ca. 1 uur stofdroog 

 Na ca. 2 uur kleefvrij 

 Na ca. 5 uur hanteerbaar 

 Na ca. 6 uur overschilderbaar met de meest gangbare oplosmiddelarme en oplosmiddelhoudende 
producten, afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid en met inachtneming van de 
verwerkingseigenschappen van de fabrikant. Bij voorkeur proefvlak opzetten 

Verwerkingscondities Optimaal: temperatuur > 10°C en r.v. < 75% 

Verdunning Niet verdunnen, gebruiksklaar 

Reiniging materialen  Direct na gebruik reinigen met lauw water 

 

LEVERING  

Verpakking 2,5 ltr en 5 ltr. 

Kleur RAL 9010 en RAL 7004 (bij benadering) 

 

SYSTEMEN  

Voorbehandeling  Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn 

 Eventueel ontvetten met Globaclean  
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 Gladde ondergronden opschuren 

 Bij meerdere lagen: tussen 2  lagen goed matteren 

 Bij nieuw werk minimaal 2 lagen Baseprimer Spray aanbrengen 

Afwerking Afwerken met PU Spray X-tra Satin/Gloss of universeel overschilderbaar met synthetische of 
watergedragen Global aflak 

 
 

OPMERKING  

Merbau 
 

Bij toepassing van deze houtsoort wordt door ons aanbevolen, voor te bewerken met een isolerende 
grondlaag, waarna een gesloten droge filmlaag aangebracht dient te worden 

Iroko en cederhout 
 

Bij toepassing van deze houtsoorten bestaat de kans dat soorten inhoudsstoffen de droging in de 
verflaag vertragen, waardoor ontvetten met thinner of wasbenzine noodzakelijk is 

 
 


