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PRIM’ISOL 
    
 
OMSCHRIJVING Alkyd emulsie op waterbasis zonder co-solventen. Geformuleerd op basis van 

kationisch hars. 
 

TOEPASSING Matte isolatieprimer voor gebruik binnen. Kan ook buiten worden gebruikt maar 
moet in dat geval worden overschilderd met een top-coat verf voor buiten. 
 

ONDERGRONDEN Universele primerlaag op blank hout, exotisch hout, gips, crepy, cement, MDF, 
gipsplaten, vezelplaten en oude alkyd verven…. 
 

BELANGRIJKSTE 
EIGENSCHAPPEN 

 Blokkeerd nicotine en vochtigheidsvlekken 
 Werd speciaal ontwikkeld om op de meest efficiënte manier de tannine 

bij bepaalde houtsoorten te blokkeren (merbau, afzelia, ceder,…) 
 Blokkeert ook aanwezig roet en kan worden gebruikt bij de renovatie 

van een gebouw waar een brand heeft gewoed. 
 Aan te wenden als primer en als eindlaag. 

 

TOEPASSEN * Wordt aangebracht in 2 lagen. 
* Product dient voor eerste laag te worden verdund met 5-8 % water. De tweede 
laag wordt onverdund aangebracht. 
* Idealiter, en voor een optimaal resultaat, moet PRIM’ISOL worden 
overschilderd met een top-coat laag. 
* Bij toepassing met airless of HVLP bekomt men een optimal rendement bij een 
verdunning met 5 % water. Een nozel (spuitmond) van 415-421 en 515-515 
gebruiken bij een druk tussen 120 en 220 Bar (GRACO FINISHPRO 395-2258V 
EUR VISION Airless en HVLP). 
 

IDENTIFICATIE EIGENSCHAPPEN 
Droge vaste stofgehalte in 

gewicht en volume : 
Dichtheid : 

Theoretisch rendement : 
 

 
60% 
1,59 
8 – 10 m²/l afhandelijk van de ondergrond 

 

TOEPASSING 
 

 

Materiaal Oplossing 
Borstel / Rol 5 – 8% water 
Airless en HVLP 5% water 

 

REINIGING VAN HET 
MATERIAAL 
 

Met water 

OVERSCHILDEBAARHEID Na een droogtijd van 4 uur kan PRIM’ISOL overschilderd worden met gelijk 
welke verf op waterbasis (latex, lak, 2K) alsook met solvent gedragen verven 
op basis van white spirit. Andere solvent verven vereisen een voorafgaande 
test.Men kan de PRIM’ISOL ook niet overschilderd laten voor een afwerking 
binnen. 
 

KLEUREN Wit 
 

VERPAKKINGEN 2,5 l – 10 l 
 

BEWARING - 1 jaar in de originele gesloten verpakking 
- PRIM’ISOL dient beschermd te worden tegen vorst 
 

HYGIENE, VEILIGHEID, 
TRANSPORT 

VOC : EU grenswaarden voor dit product (cat.IIA/a) : 75 g/l (2007) en 30 g/l 
(2010). De huidige VOC waarde voor de PRIM’ISOL bedraagt 2 g/l. 
 

 
 

Nota: Vervangt alle vorige edities. Het is de taak van het cliënteel om, voor elk gebruik,  na te gaan of dit wel de laatste 
versie is. Alle informatie weergegeven in deze fiche  zijn uitsluitend van informatieve aard en kunnen een aangepaste 
omschrijving rond de staat en behandeling van de ondergronden vereisen. 

 


