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ALGEMENE BESCHRIJVING

Definitie
Watergedragen verstevigende, kleurloze et isolerende grondlaag (primer) 
voor binnen.

Samenstelling
Kationisch watergedragen bindmiddel.

Toepassingen
• Isoleert vlekken in het algemeen en houttannine in het bijzonder,
• Voor het verstevigen en het egaliseren van de zuigkracht van ondergron-

den voor het aanbrengen van eencomponente watergedragen verven,
• Als blanke (kleurloze) zijdeglanzende berchermingslaag voor  

mechanisch belaste oppervlakken. 

LEVERINGSEIGENSCHAPPEN

Viscositeit : vloeibaar, kleurloos

Geur : te verwaarlozen

Aspect: zijdeglanzend (als beschermingslaag)

Houdbaarheid (20°C) : Minstens 12 maanden in goed afgesloten bussen -  
 voor vorst en warmte beschermen.

Verpakking :  1l - 5l

VOS: 2004/42/CE A/g 30 g/l (2010) max. 30 g/l

 
MEETRESULTATEN 

Soortelijk gewicht :  1,02 (gemiddelde waarde)

Vaste stofgehalte: 24% gewicht (gemiddelde waarde) 

Droogtijd (20°C en relatieve vochtigheid <65 %)
• Stofvij: na +/- 2 uur
• Overschiderbaar: na +/-  6 uur (met watergedragen eenkomponente 

verven)
• Maximum vochtgehalte van het hout is 15%. Deze tot 12% beperken 

voor houtelementen met dimensionele - en vormstabiliteit.
Een lage temperatuur en een hoge luchtvochtigheidsgraad vertragen het 
drogingproces.

VERWERKING

Toestand van de ondergrond
De ondergrond moet droog en draagkrachtig zijn.

Aanbrengmiddelen
met verfkwast, roller, verfspuit.

Reiniging van het gereedschap
Met water onmiddellijk na gebruik.

Minimale verwerkingstemperatuur: 
+ 8°C (temperatuur van de ondergrond)

Verbruik
150-250 ml/m2 volgens de structuur et de zuigkracht van de ondergrond.

Verdunning
• Grondlaag : met max. 100% water zodat het product volkomen in de 

ondergrond indringt.
• Beschermingslaag: met max. 10% water.

De isolerende eigenschappen zijn omgekeerd evenredig met de verdunning 
van het product.

Opmerkingen
• Niet direct op ijzer en staal aanbrengen,
•  In vloeibare vorm is Classidur Universal Xtrem Prim-Protect-Impress 

niet verenigbaar met andere producten. NOOIT met andere producten 
mengen!

•  Plaats goed ventileren gedurende de verwerking en de droging,
• Niet in het riool of het milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt 

brengen,
•  Verwijder verpakte voedingsmiddelen voor het aanbrengen en tijdens 

het drogings-proces.
Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op www.claessens.com

PRIM-PROTECT-IMPRESS


