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Aquatura 
Multiprimer Plus 

 

 

OMSCHRIJVING Een sneldrogende,  universele en waterverdunbare hechtprimer voor binnen en buiten gebruik 

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN  uitstekende hechting 

 sneldrogend 

 zeer goede dekking 

 goede vloeiing 

 gemakkelijk verwerkbaar 

 goede watervastheid 

 zeer goed schuurbaar 

TOEPASSINGEN Uitstekend geschikt voor het gronden van hout, MDF, multiplex, hard- PVC, aluminium,  glas, tegels, 
diverse metalen, etc. (nieuw en reeds behandelde ondergronden) 
Bij twijfel eerst een proefvlak aanbrengen, bij zeer moeilijke ondergronden, zie systemen 

 

                 PRODUCTINFORMATIE   

Bindmiddel Acrylaat / alkydhars combinatie 

Dichtheid 1,36 kg per ltr 

Gewicht vaste stof 62 % 

Theoretisch rendement ca. 8 - 10 m² per ltr bij 75 µm natte laagdikte 

Glansgraad mat 

Houdbaarheid  ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking 

 koel, droog en vorstvrij bewaren 

 voor gebruik goed oproeren 

 

VERWERKINGSGEGEVENS  

Verwerking kwast en roller 

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 

Verwerkingscondities optimaal > 10°C en < 75% 

Verdunning indien nodig met water 

Reiniging materialen  direct schoonmaken met lauw water 

 

LEVERING  

Verpakking 0.5 ltr, 1 ltr en 2,5 ltr 

Kleur wit en alle kleuren volgens het Color Matching System 

Basis basis 1 en 7 
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SYSTEMEN  

Voorbehandeling 
 
 
 
 
 
 
 

Moeilijke ondergronden 

 ondeugdelijke verflagen verwijderen 

 ondergrond moet droog, schoon en vetvrij zijn 

 ondergrond schuren en ontvetten 

 verzinkte ondergronden mechanisch schuren en ontvetten met thinner, daarna direct een eerste 
laag MULTIPRIMER PLUS aanbrengen 

 MULTIPRIMER PLUS dient aangebracht te worden in niet te dunne laagdiktes, daar dit de hechting 
negatief kan beïnvloeden 

 op geglazuurde tegels, slechte kwaliteit gegalvaniseerde plaat, glas en zeer gladde kunststoffen 
verdient het aanbeveling de MULTIPRIMER PLUS aan te brengen in de standaard transparante 
uitvoering, deze heeft in dit geval superieure hechting t.o.v. andere kleuren 

Systeem  na zorgvuldige voorbereiding MULTIPRIMER PLUS direct aanbrengen 

 bij nieuw werk minimaal 2 lagen MULTIPRIMER PLUS  aanbrengen 

Afwerking Overschilderbaar met diverse lak systemen 

 


